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O krok od finansowej katastrofy •

isane legendy
‘rzedsiawieniem o nimfie Stiozpoczął się w ubiegły piątek w
lodlinie wieczór autorski Pawdonka, autora książki „Legenpodania znad Ścinawy Niemo-

kiej”. Paweł Lelonek, były dłutni dyrektor niemodlińskiego
niaka kilka lat temu, za namoNowin”, rozpoczął publikowawoich pięknych legend i podań
imach naszego tygodnika.

ŁZY MATEK

Święto Zmarłych przywodzi nam na myśl tych,
którzy odeszli. Wspominając naszych najbliższych
odwiedzamy cmentarze zapalając na grobach
świeczki. Jest to jedyny dzień w roku, który zmusza
nas do zadumy nad kruchością ludzkiego życia.

Radny bez honoru
Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie nie
ustąpi ze stanowiska bo chronią go radni z rządzącej
gminą koalicji i podwójny głos przysługujący przewod
niczącemu. »
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Czytaj na str. 13

“Carole” dla
najlepszych

Rura i sport
Dd ubiegłego, tygodnia w Makoch czynna jest sala z urządzeli do ćwiczeń siłowych i rekretych. Korzystają z niej nie tylko
:i ze szkoły podstawowej, ale i
izież szkół średnich. O swój
na urządzeniach do rekreacji i
inia niepotrzebnych kilogra’ mocno dopominają się panie
owiczanki.
Str. 17

tmuchów

e obawiam się
Nie mogę zrozumieć działań,
e teraz wokół nas się dzieją,
czego dezinformuje się pa
tów - mówi Artur Żerkowski,
niepublicznego zakładu opiedrowotnej “Elmed” w Otmuvie.
Str. 13

'ogram VI Dni Kultury
Chrześcijańskiej
w Głuchołazach
■— str. 17

Radny Dziadkowiak (z prawej) ucieka przed ludźmi
Głos przewodniczącego Rady Ryszarda Rogowskiego zadecydował o przyjęciu przez
Radę aż siedemnastu poprawek do planu inwestycyjnego i zablokowaniu inwestycji, m.in.
budowy mieszkań komunalnych. Wynik głosowania z oburzeniem został przyjęty przez obec
nych na sali mieszkańców Nysy. Rogowski zarządził przerwę, a rozgniewanych ludzi zaczął
straszyć funkcjonariuszami straży miejskiej.
- Co myśmy wam zrobiły? He będziemy cierpieć? Jakim prawem pozbawiacie nas miesz
kań? Kogo wy tu reprezentujecie? - krzyczały zrozpaczone matki do radnych SLD i pięciu
radnych AWS popierających poprawki. Przewodniczący z obawy przed gniewem matek scho
wał się w sali obrad, a radny Dziadkowiak uciekł z sesji.

Czytaj na str 3

Osobowością Roku został Wojtek Kroczak,
uczeń ki. IV b

W czasie koncertu galowego „Carol 2000”, który
odbył się w piątek 27 października br. w Nyskim Domu
Kultury, ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji ple
biscytu na najlepszego ucznia I LO „Carolinum” oraz
nauczycieli, którym przyznano tytuł „Honorowego Ca
rola”.
Czytaj na str. 26
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Basia w blasku olimpijskiego złota

NYSA, ul. Armii Krajowej 26
tel. 435 51 97, tel./fax 433 47 99
NYSA. ul. Krzywoustego 28
tel. 433 47 98
NYSA, ul. Celna 26, tel. 433 04 09

Lekkoatletka MLKS
Goświnowice, podopieczna

Mirosława Liznera - Barbara
Bieganowska zdobyła w Syd

ney na paraolimpiadzie złoty

ZAPRASZAMY NA Z A K ,U P Y
DO NASZYCH SKLEPÓW
OFERUJEMY

medal w biegu na dystansie
800 metrów. To powód do

ł

dumy nie tylko dla naszego
miasta, czy gminy Pakosławi

ce, ale przede wszystkim dla
malutkiej miejscowości Frącz-

ków, skąd Basia pochodzi.

Olimpijska fotka z australijskim kangurem

Czytaj na str. 43
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Płać albo w pysk

Kłamca Oleksy
Józef Oleksy jest kłamcą lustra
cyjnym. Były premier przez osiem
lat był tajnym i świadomym współ
pracownikiem wywiadu wojskowe
go PRL. Nie przyznał się do tego w
swoim oświadczeniu.
Oleksego pogrążyły dokumenty
z jego teczek - personalnej i pracy.
Obciążyła go też część zeznań ofi
cerów, którzy go prowadzili podczas
współpracy.
- Dysponujemy wypełnionym i
podpisanym przez Oleksego dru
kiem - podkreśla sędzia Adam Liwacz.
Poseł SLD już zapowiedział
apelację. Jeżeli wyrok będzie pra
womocny, zostanie pozbawiony
mandatu. Przez 10 lat nie będzie
mógł sprawować pewnych funkcji
publicznych.

Na gorącym uczynku złapali
funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Nysie dwóch małolatów próbują
cych wymusić haracz od przecho
dzących uczniów. ■
Zdarzenie miało miejsce 23
października około godziny 13.45
na ulicy Kolejowej w Nysie. Dwóch
15-latków, rodem z Nysy napadło i
chciało wymusić od swoich rówie

Wózek dla Ali

śników „po pięćdziesiąt groszy”.
Napadnięci i pobici to ucznio
wie nyskiego „Carolinum”, miesz
kańcy Sidziny.
Sprawców rozboju przekazano
nyskiej policji, która bada czy po
przednio zgłaszane wymuszenia
drobnych kwot pieniężnych na
uczniach są dziełem zatrzymanych
małolatów.
JOTPE

Mandaty po
staremu
Straż miejska nie będzie karała
wg wchodzącego w życie z dniem 1
listopada policyjnego taryfikatora.
- Nowy cennik - taryfikator
mandatów będzie obowiązywał tyl
ko policjantów - powiedział naczel
nik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Opo
lu - Krzysztof Smaga.
Funkcjonariusz straży miej
skiej mandaty będzie wymierzać na
starych zasadach.

Przechwycili
szmugiel .
120 litrów spirytusu i 148 pa
czek papierosów bez akcyzy przy
wieźli do Nysy obywatele Ukra

iny. Towar został zarekwirowany

28 października w czasie kontroli
drogowej wspólnie przygotowa

nej i przeprowadzonej na ul.

Otmuchowskiej przez nyskich

policjantów z Wydziału Ruchu
Drogowego i funkcjonariuszy

straży granicznej.

JOTPE

PRL pod lupą
Polska historia najnowsza stoi w
obliczu rewolucji. Już za kilka mie
sięcy zgłębianiem jej tajemnic zajmie się grupa historyków w Instytu
cie Pamięci Narodowej. Po raz
pierwszy naukowcy dostaną do ba
dań archiwa służb specjalnych PRL.
Badaniami pokieruje jeden z
najzdolniejszych historyków młode
go pokolenia - Paweł Machcewicz.
To największy program badań
historycznych w ostatnich latach.
Dotąd naszymi najnowszymi dzieja
mi zajmowała się grupa kilkunastu
historyków. Tymczasem grupę ba
dawczą w Biurze Edukacji Publicz
nej Instytutu Pamięci Narodowej
będzie tworzyło ok. 40 historyków!

Poseł równy wyborcy
Minister pracy Longin Komołowski jest przeciwny utworzeniu
specjalnego funduszu emerytalne
go dla parlamentarzystów. - Poseł
jest reprezentantem wyborców i nie
powinien być traktowany odmien
nie niż oni - uważa.
Przypomnijmy, że posłowie
chcieli utworzenia specjalnego fun
duszu emerytalnego, którego do
chód stanowiłyby m.in. składki po
słów i senatorów w wysokości 3
proc, uposażenia parlamentarzysty,
a także środki pochodzące z dotacji
budżetowej. Najniższa emerytura
poselska, gdyby wypłacana była dziś,
wyniosłaby 3 tys. 755 zł brutto. Mak
symalnie nawet 5 tys. 420 zł. - Wyso
kość świadczeń budzi wątpliwości w
porównaniu do przeciętnych świad
czeń emerytalno-rentowych - ko
mentuje Komołowski.

Autobusy
w Święto Zmarłych
W dniu Wszystkich Świętych
zwiększona zostanie liczba kursów
autobusów komunikacji miejskiej.
Na Cmentarz Jerozolimski przy ul.
Mieczysława dojeżdżać będą auto
busy linii nr 2, 5, 7 i 12 zgodnie ze
świątecznym rozkładem jazdy.
Dodatkowo od godz. 8.00 do
18.00 co 20 minut kursować będą
dwa autobusy między ulicami: Pru
sa, Moniuszki, Krzywoustego,
Ujejskiego. Od 8.40 do 17.40 co 40
minut jeździć będzie d.o ul. Ujej
skiego autobus z osiedla Rodziewi

Potrącił i uciekł

dw

Zatruta ochrona
Dwa tygodnie temu gotowość
bojowa ponad 60 BOR-owców,
strzegących obiektów rządowych,
ministerstw, ambasad, a także Pała
cu Prezydenckiego, Sejmu i Senatu,
spadła do zera. Zamiast stać na stra
ży tych placówek, żołnierze zwijali
się z bólu po zjedzeniu zatrutej mie
lonki. Mieli gorączkę, rozwolnienie
i mdleli na posterunkach. Część żoł
nierzy ciągle leży w izolatkach. Trwa
śledztwo, które ma wyjaśnić jak mo
gło dojść do tego, że elitarne jed
nostki ochrony zostały podtrute.

Alicja Duraj, wychowanka Przedszkola Integracyjnego w Nysie <
mała w ubiegłym tygodniu nowoczesny wózek inwalidzki. Wózek jes
rem członków związku byłych mieszkańców Śląska z miejscowości (
w Bawarii.
Dar przekazał przewodniczący tego związku Herbert Peter,
przebywał w ubiegłym tygodniu z delegacją niemiecką w naszym mii

czówny. Na cmentarz przy ul. Złotogłowickiej dojeżdżać będą auto
busy linii nr 1, 4 i 12 zgodnie z nie
dzielnym rozkładem jazdy. Chcą
cych dojechać do cmentarza na ul.
Szczecińskiej obsługiwać będą
au*
tobusy linii nr 1, 2, 3, 4, 6, i 7 rów
nież według świątecznego rozkła
du. Dodatkowo od godz. 13.00 uru
chomiona zostanie linia nr 10 dla
mieszkańców Regulic i Orląt
Lwowskich, która funkcjonować
będzie według rozkładu na dni ro
bocze.

Idącą do szkoły 16-letnią
uczennicę, mieszkankę Sidziny
potrącił na przejściu dla pieszych
samochód.
Kierowca nie zatrzymując się
odjechał w nieznanym kierunku.
Do zdarzenia doszło 26 paździer
nika około 8.00 rano na ulicy Mic
kiewicza w Nysie. Kierowcy grozi
kara pozbawienia wolności do .4,5
roku.

Ranną nastolatkę zabrał
gotowie do szpitala. Policjai
udało się ustalić, że potrąć
dokonał samochód marki
Escort koloru czerwonego, <
czątkowym numerze rejestr
nym ODG.
Policja prosi świadków <
moc w ustaleniu sprawcy. Dy
cja zapewniona.
JC

MZK spółką

ag

Są pieniądze!
Do 15 listopada br. każde małe
przedsiębiorstwo, którego właści
ciel, współwłaściciel lub osoba za
rządzająca przedsiębiorstwem lub
jego częścią w okresie od 1 stycz
nia do 10 listopada 2000 r. uczest
niczył w specjalistycznym (pomoc
nym w prowadzeniu firmy) szkole
niu, może ubiegać się o refundację
kosztów.
Przedsiębiorcy z województwa
opolskiego powinni złożyć do tego
terminu stosowne wnioski wraz z
kopią dowodu zapłaty za szkolenie

w Stowarzyszeniu „Promocja
Przedsiębiorczości” w Opolu, ul.
Damrota 4 (tel. 456 56 00).
Kwota dofinansowania uczest
nictwa jednej osoby w jednym
szkoleniu nje może przekroczyć 1'
tys. zł dla mężczyzny, i 1,3 tys. zł
dla kobiety. Dofinansowanie dla
jednego przedsiębiorstwa nie
może być wyższe niż 3 tys. zł, gdy
uczestnikami byli wyłącznie męż
czyźni, a o 30% więcej - jeśli szko
liły się również kobiety.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie i
rżenia spółki pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. :
Mienie zakładu budżetowego „Miejski Zakład Komunikacji w Nysie’
zostałe po jego likwidacji, zostanie wniesione do nowo utworzonej sp
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Panom
HENRYKOWI BIAŁKOWI
i DARIUSZOWI BIAŁKOWI
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że
29 października br., przeżywszy lat 80,
zmarła nagle
nasza ukochana Mama i Babcia

MATKI

śp. Anna Cebula

składają dyrekcja i pracownicy
NEC-Nysa Sp. z o. o.

z domu Cisowska
Pogrążona w żalu rodzina

sir. 3
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Sonda „NOWIN”
po głosowaniu zapytaliśmy oczekujących
nieszkanie, co myślą o tej całej sytuacji?

Ewa Domaradzka
To nie są radni. Ja głosowałam
na innych. Pan burmistrz i jego za
stępcy to są wspaniali ludzie, któ
rzy naprawdę chcieli nam pomóc.
A teraz nie ma rozwiązania. Na
prawdę nie wiem, na kogo ludzie
głosowali.

Małgorzata Hajdas
To jest chamstwo, normalne
chamstwo. Wywalę na taczce tego
przewodniczącego. Mieszkam u
ojca emeryta, zajmuję pokój moje
go brata, a chłopak nie ma nawet
gdzie się uczyć. Jestem samotną
matką, mam córeczkę. Rozstałam
się z mężem, bo nie mieliśmy swo
jego mieszkania. Teraz jest szansa
na mieszkanie, na wszystko i taki
decyduje jednym głosem. A takich
matek jak ja jest wiele. Ile będzie
my czekać?

Barbara Myczewska
Osiem lat jestem po ślubie.
Mieszkam razem z mężem na sied
miu metrach kwadratowych. I co z
tego, że chodzimy do burmistrza
jednego i drugiego, jak ciągle wra
camy z niczym. I ma być tak dalej?

art

Ujechał na czerwonym

ŁZY MATEK
Pięciu radnych AWS - Rogow

ski, Wieczorek, Kantorowicz, Dziadkowiak i Wawryczuk - potwierdza
powszechną opinię, że nąjwiększym
problemem demokracji jest łączenie
głupoty z władzą. To prowadzi do
nieszczęścia, "tych pięciu radnych,
aktywnie wspierąjących SLD, po raz
kolejny ujawniło swoje priorytety i
ambicje polityczne.
Ci ludzie chcą rządzić, ale teraz
nie bardzo mogą, bo nie pozwala
burmistrz Sanocki i rozsądek kilku
nastu innych radnych. Ale jak nie
mogą rządzić, to przynajmniej mogą
przeszkadzać, psuć i burzyć. Prymi
tywnym ludziom takie działanie też
sprawia satysfakcję. Nie da się ukryć,
że po głosowaniu nad przyjęciem sie
demnastu poprawek do wieloletnie
go planu inwestycyjnego, radni Wie
czorek, Kantorowicz, Dziadkowiak,
Wawryczuk, a w szczególności prze
wodniczący Rogowski byli usatysfak
cjonowani. Po raz kolejny zabloko
wali plan inwestycyjny, budowę
mieszkań komunalnych i inwestycje
na wsi. Co z tego, że na te mieszka
nia latami czekają samotne matki,
wielodzietne rodziny, najbiedniejsi?
Dla Rogowskiego liczy się chwila pa
nowania nad losem tych ludzi i losem
uchwały.

Plan do góry nogami
Największe spory wywołały po
prawki do wieloletniego planu in
westycyjnego. Poprawki przygoto
wała podkomisja Komisji Urbani
styki i Zasobów Komunalnych. W
dwa dni wymyślono siedemnaście
poprawek do projektu uchwały, nad
którym kilka miesięcy pracował Za

Skarbnik gminy Stanisław Bednarczyk pyta przewodniczącego
Rogowskiego skąd wziąć pieniądze na poprawki

Poprawki wymiotły z planu inwe
stycyjnego kilkadziesiąt zadań, z któ
rych znaczna część od dawna jest re
alizowana. Ponadto komisja propo
nowała, aby gmina wyremontowała
ulice powiatowe i zaniechała wielu
remontów własnych dróg.
- Dobrze byłoby, gdyby Komisja
Urbanistyki zasiadając do takiego
wielkiego dzieła przygotowała je co
najmniej na dwa tygodnie przed se
sją i nie stawiała nas wszystkich w sy
tuacji, w której na kolanie musimy
pisać uchwały - krytykował wnioski i
styl pracy komisji burmistrz Sanocki.
Ze względu na ilość zgłoszo
nych zmian, burmistrz Sanocki za

nie jest z budową chodnika w Rusocinie. Tam jest bardzo niebezpieczna
droga krajowa. Dżieci do kościoła i
do szkoły chodzą poboczem, a komi
sja nie chce, abyśmy zrobili chodnik.
Ib samo dotyczy budowy chodników
w Kubicach, Wyszkowie, Konradowej, Radzikowicach, Sękowicach,
Goświnowicach. Co to są za propo
zycje? Dla kogo? A budowa ulicy
Orlej w Jędrzychowie? Ile lat miesz
kańcy mają na to czekać?
Później wiceburmistrz Ślęk przy
pomniał, że większość inwestycji
wiejskich opiera się na dotacjach i
subwencjach. Ich wykreślanie z wie
loletniego planu inwestycyjnego jest
równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
- To nie Ślęk wymyślił, że będą
dotowane drogi i kanalizacja na
wsi. To wymyślili ludzie z Unii. Je
żeli ci ludzie z Unii chcą nam dać
jakieś dotacje na inwestycje wiej
skie, to trzeba po nie sięgnąć. Dro
gi w Iławie, Kępnicy, Hajdukach, to
nie są drogi Ślęka. Inwestycje, któ

fe wtorek 24 października na skrzyżowaniu ulic Prudnickiej i Mo
lki doszło do poważnego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
iijący daewoo lanosem dwudziestopięcioletni nysanin wjechał na
'żowanie na czerwonym świetle. W efekcie tego doszło do kolizji z
:m taunusem. Przez około pół godziny uszkodzone samochody
Iniały ruch.

re komisja proponuje wykreślić są
niezbędne ze" względów bezpie
czeństwa i z reguły nie wymagają
dużych nakładów. O czym my roz
mawiamy? - zapytał retorycznie na
koniec swojej wypowiedzi wicebur
mistrz Ślęk.

ag

Drodzy Państwo!
Pragnę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli pozytywnie na
>je zaproszenie i przyszli na sesję Rady Miejskiej w Nysie w dniu 26 paźemika. Wasza obecność pomogła w „przekonaniu "radnych do uchwaia wieloletniego planu inwestycyjnego, zawierającego program budowtwa mieszkaniowego.
~ ‘
Okazaliście w ten sposób Państwo niezwykle cenną pomoc i wsparcie
ałań moich, Zarządu Miejskiego i tych rozsądnych radnych, którzy nazamierzenia popierają. Za tę pomoc i Państwa aktywną postawę praWam podziękować. Apeluję jednocześnie o częstsze uczestnictwo w
jach Rady Miejskiej - do czego macie Państwo prawo. Wasza obecność
rpźnie pozytywnie wpływa na postawy wielu radnych. Wminiony czwarpomogła uchwalić plan, na który Nysa czeka już od wielu miesięcy. To
t nasz wspólny, wielki sukces.
Raz jeszcze Państwu gratuluję i dziękuję za wsptlrcif moich, i współałających ze mną radnych, działań.
Janusz Sanocki

trzebne duże pieniądze, ale komisja
proponuje nam zdjęcie tego z planu
- mówił wiceburmistrz Ślęk. - Podob

Kłamstwa Arczyńskiego

Radny Arczyński kłamie^albo łże - jak kto woli

rząd i merytoryczne wydziały Urzę
du Miejskiego. Sprawę przedstawił
przewodniczący komisji radny Kan
torowicz z AWS. Kiedy skończył,
stało się jasne, że opozycja chce wy
wrócić plan do góry nogami i po raz
kolejny zablokować inwestycje. To
chyba ostatnia szansa na rozbicie
tegorocznego budżetu i obalenie
burmistrza Sanockiego.

proponował radnym przedyskuto
wanie ich punkt po punkcie. Do
poprawek odniósł się wicebur
mistrz Zbigniew Ślęk.

- Nie trzeba mieć dużo wyobraź
ni, żeby uświadomić sobie, jak nie
bezpieczne jest dojście do przystan
ku autobusowego w Podkamieniu i
Przełęku. Tapi nie ma żadńego chod
nika. Na jego zrobienie nie są po

Do dyskusji włączył się radny
Arczyński.
- Ja wprawdzie nie wiem, czy je
stem na sesji, czy na jakimś zebraniu.
Pan burmistrz trochę namówił się,
nawiecował i z tego nic nie wynika.
Świadczy to o tym, że Zarząd mając

miesiąc temu uwagi Komisji Urba
nistyki, no niestety nie przepracował
tego jak należy, nie doszedł do poro
zumienia z tą komisją i te wnioski
znowu wychodzą z komisji na sesji mówił Arczyński.
Dokończenie na sir. 4
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Dokończenie ze sir. 3
Arczyński zarzucił Zarządowi,
że projekt ściśle powiązanej z wie
loletnim planem inwestycyjnym i
emisją obligacji gminnych uchwały
o zmianach budżetowych, nie był
omawiany na Komisji Finanspw.
- Przepis mówi w sposób jasny i
wyraźny: zmiany w budżecie mogą
być wprowadzone tylko po uzyska
niu pozytywnej opinii Komisji Fi
nansów. Takiej opinii nie ma. Zno
wu w gazecie ukaże się artykuł, że
ten bolszewik Arczyński przeszka
dza. No będzie przeszkadzał, jeżeli
to tak będzie merytorycznie wyglą
dało. Ja już nie wiem, czy to nie
kompetencja, czy niechlujstwo.
Arczyński usiadł wyraźnie za
dowolony ze swojej wypowiedzi.
Ale jego radość była krótka. O głos
poprosił Wiesław Michoń.
- Proszę państwa. Każdy musi
wziąć odpowiedzialność za własny
głos i własne słowa. Można wiele
rzeczy powiedzieć. Ja tu z uwagą
słuchałem pana Arczyńskiego, któ
ry przerzucał całą odpowiedzial
ność na Zarząd. Ja tylko przypo
mnę koledze Arczyńskiemu, że na
ostatniej sesji kolega Arczyński po
wiedział tak: dwie pierwsze kartki
zatwierdzamy, a trzy następne od
rzucamy. Na czwartej stronie były
pieniądze dla banków za zapłace
nie za kolektor Nysa - Otmuchów.
Nie zapłaciliśmy i teraz płacimy
karne odsetki. Na następnej stro
nie były pieniądze dla nauczycieli.
Przepraszam bardzo, odrzuciliście
to? Dzisiaj się mówi, że nauczycie
le nie dostali pieniędzy. Pytam się,
czyimi głosami nie dostali pienię
dzy? Czyimi? Przecież jest proto
kół z tamtej sesji. Komu chcecie
wmawiać kłamstwa?

Marsz w przepaść
Później Wiesław Michoń przy
pomniał radnym SLD, że w tej ka
dencji Rady ani razu nie wyszli z
inicjatywą uchwałodawczą, a jedy
nym ich zajęciem jest pobieranie
diet i kontrowanie propozycji Za
rządu. W swojej nienawiści do Sa
nockiego opozycja zasz'ła już tak
daleko, że nawet sprawa budowy
mieszkań komunalnych staje się
dobrym pretekstem do wywoływa
nia konfliktów. Mówiąc o tym
wszystkim, radny Wiesław Michoń
zażądał podania przez skarbnika
gminy finansowych skutków odrzu
cenia wieloletniego planu inwesty
cyjnego i emisji obligacji. Żeby lu
dzie wiedzieli.
- Jeśli tak się stanie, to nie bę-

dziemy mieli za co budować miesz
kań, ani czym zapłacić nauczycie
lom. Państwo z całkowitym rozmy
słem, po trupie budżetu gminy,
zmierzacie do władzy. Idziecie w
przepaść.
Chwilę później radny Janusz
Smagoń zarzucił Arczyńskiemu
publiczne kłamstwo.
- Przeraża mnie to, że członek
Komisji Finansowej, pan Arczyń
ski, jest perfidnym kłamcą - powie
dział Janusz Smagoń. Przeciwko
takim określeniom kierowanym
pod adresem Arczyńskiego zapro
testował przewodniczący Rogow
ski.
- Panie radny, jesteśmy na sesji
i proszę bardzo używać słów parla
mentarnych.
- Dobrze. Łże. Może być? - za
pytał radny Smagoń i zaczął uza
sadniać swoją opinię na temat Ar
czyńskiego. Okazało się, że Komi
sja Finansów omawiała zmiany bu
dżetowe i rta bazie uwag Rady
Miejskiej, które złożył przewodni
czący Rady, naniesiono poprawki
do projektu uchwały. Na dzień dzi
siejszy sprawa wygląda w ten spo
sób, że projekt przedstawiony
przez Zarząd został merytorycznie
zaopiniowany i przyjęty przez Ko
misję Finansów, zmiany w budże
cie zostały zatwierdzone i Rada
powinna taką uchwałę na sesji pod
jąć. To było pierwsze kłamstwo
udowodnione Arczyńskiemu. Ar
czyński skłamał także mówiąc, że
Komisja Urbanistyki miesiąc wcze
śniej zgłosiła swoje wnioski do pro
jektu uchwały o inwestycjach. W
rzeczywistości te wnioski w ogóle
nie trafiły na posiedzenie Komisji
Finansów, bo ich nie było. Zarząd
dostał je na dwa dni przed sesją.
Samo ich rozpatrywanie na sesji
było sprzeczne z logiką działania
samorządu, ale tutaj nie rządziła
logika tylko szeroko pojęta demo
kracja. Opozycja ma większość i
decyduje.
*
Do radnego Arczyńskiego
zwrócił się burmistrz Sanocki.
- Panie Arczyński, kiedy się
pańskie kłamstwa skończą? Pan
mówi o dobrej woli, ale w żywe
oczy pan kłamie. Przecież wnioski
komisji zrodziły się kilka dni przed
sesją. O czym pan mówi? Jak może
pracować Rada, jeżeli wieloletni
plan inwestycyjny, o kardynalnym
znaczeniu dla gminy, jest co chwilę
przewracany do góry nogami?
Część wniosków świadczy o tym, że
komisja nie sięgnęła nawet do ak
tualnych uchwał. Słyszę, że radn\
Tokarz wniósł w to wybitny wkład.
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To celowe i świadome blokowanie
pracy samorządu, o czym pan Arczyński mówi od roku. Mówi, że
zablokuje budżet i przewróci Zarżąd. Apeluję do państwa!
Te wszystkie wnioski mogą zna
leźć się w budżecie roku przyszłe
go. Niech pan nie udaje głupka pa
nie Arczyński. Powtarzam, niech
pan nie udaje głupka i nie robi
wody z mózgu ludziom.

Skrucha radnego
Burmistrz zaproponował rad
nemu Arczyńskiemu, aby ten prze
stał kłamać i kompromitować się w
oczach mieszkańców, a pozostałym
radnym przyjęcie propozycji Za
rządu. Zdaniem burmistrza te pro
jekty są ze sobą spójne, a ich przy
jęcie warunkuje rozwój budownic
twa komunalnego, szereg inwesty
cji, emisję obligacji i wypłaty dla
nauczycieli.
Po krytyce radny Arczyński po
prosił o głos i ze skruchą przyznał,
że skłamał, ale było to kłamstwo
nieświadome, bo biuro Rady nie po
informowało go o posiedzeniu Ko
misji Finansowej i dlatego nic nie
wiedział, że komisja opiniowała
ostatnie propozycje Zarządu. Za
nim Rada przystąpiła do głosowa
nia nad wnioskami komisji, odrzu
ciła propozycję burmistrza Sanoc
kiego, aby każda z siedemnastu po
prawek głosowana była oddzielnie.
Burmistrz chciał uniknąć sytu
acji, w której Rada, zgodnie z życze
niem komisji wykreśli inwestycję już
realizowaną (co jest w praktyce nie
możliwe) lub zatwierdzi do realiza
cji taką, która nie jest zadaniem
własnym gminy Nysa. A w ostatnim
punkcie poprawek znalazło się zda
nie o przeznaczeniu kwot zaoszczę
dzonych na zdjęciach inwestycji na
dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w czterech wsiach oraz na
drogi, które nie zostały ujęte w pla
nie, a które wytypowała komisja.
Tylko, że po przeliczeniu wszystkie
go wyszło, że trzeba jeszcze dołożyć
z budżetu ponad 290 tys. złotych.
Mądrzy ludzie z Komisji Urbanisty
ki nie zadali sobie nawet trudu, żeby
to policzyć. I jeszcze zgłosili propo
zycję o przekazaniu „zaoszczędzo
nych’’-kwot na inne inwestycje. Za
rząd miałby dołożyć minus 290 tys.
złotych. To już nawet nie było
śmieszne? Ludzie, którzy pracowali
w Komisji Urbanistyki i w podkomi
sji stworzyli totalnego bubla i wzięli
za to pieniądze, bo przecież diety się
należą.

Sprzymierzeńcy głupoty
Niestety, nawet taka głupota
znajduje sobie sprzymierzeńców.
Radni postanowili głosować n'ad
wszystkimi propozycjami komisji
równocześnie.
Wynik głosowania: 15 do 15,
ale za przyjęciem poprawek głosc^
wał przewodniczący Rady. W ta
kich sytuacjach głos przewodniczą• cego jest decydujący. Na sali zawrzało. Nieuwzględnione w budże
cie poprawki mogły przecież zablo
kować inwestycje, budowę miesz
kań komunalnych, emisję obligacji
a nawet wypłaty dla nauczycieli. Te

wszystkie uchwały były ze sobą ści
śle powiązane i jakiekolwiek nie
przewidziane zmiany (a takie na
wniosek Komisji Urbanistyki
wprowadziła Rada) mogły dopro
wadzić do katastrofy. Ludzie za
częli krzyczeć na radnych.
Najwięcej dostało się przewod
niczącemu, który zarządził przerwę
i wezwał straż miejską w obawie
przed rozgniewanymi mieszkańca
mi. Przerwa trwała kilkadziesiąt mi
nut. W tym czasie przewodniczący
Rady nie wychodził z sali obrad.
Gdyby to zrobił, pewnie musiałby spojrzeć w zapłakane oczy
matek, które długo nie mogły opa
nować swojego gniewu. Przecież
ich największe marzenia pryskały
jak bańka mydlana. Były niczym
wobec ambicji politycznych kilku
panów w garniturach.

Niech myślą inni
Po przerwie radni wrócili na
salę obrad, ale tylko na chwilę, bo
teraz trzeba było coś z tymi popraw
kami zrobić. Zwołano posiedzenie
połączonych komisji Urbanistyki i
Finansów, a w sesji nastąpiła go
dzinna przerwa. Po godzinie mądre
głowy, które wymyśliły i przegłoso
wały poprawki, do niczego nie do
szły. Przedłużono przerwę w obra
dach o kolejną godzinę. Kiedy
wreszcie radni powrócili na salę ob
rad, okazało się, że dalej komisje
niczego nie wymyśliły, a jedyny po
mysł na jaki wpadła opozycja to za
kończenie sesji i zwołanie sesji nad
zwyczajnej następnego dnia. W
międzyczasie Zarząd i pracownicy
Urzędomieliby dostosować uchwa
ły do przegłosowanych poprawek.
Ale na to nie zgodził się bur
mistrz Sanocki, który uznał, że pra
cownicy Urzędu nie będą harować
po godzinach, a kilkunastu popra-

wek do planu inwestycyjneg
się wprowadzić w jeden d;
wymaga większego czasu,
burmistrz zażądał od przewt
cego prowadzenia obrad zj
przyjętym porządkiem. Tak
stało. Kiedy doszło do gło:
nad projektami Zarządu, ni<
wanie kilku radnych SLD b
reszta opozycji wstrzymywał
głosu. Zupełnie bez emoc
podejmowała uchwałę po u
O wieloletnim planie inw
nym, o obligacjach, o zmk
budżecie. DokłaSiie w tal
mie, w jakiej proponować.
Burmisti^S^k^ki i pozosta
kowie Zarządu siedzieli <
swoich fotelach i pat^jli z ]
niedowierzaniem na opozyj

Cicha radość

Ponad sześć godzin kłól
po to, aby później bez słowa
projekty Zarządu. Kiedy to s
czyło, burmistrz Sanocki i f
członkowie Zarządu wyb
śmiechem. To był śmiech triu
oto okazało się, że zdezorie
radni SLD i popierający ic
AWS nie wiedzieli jak gło
podnosili ręce tak jakim byłe
nie. Arczyński, Kantorowicz
do końca nie mogli uwierzyć
się stało. Po sesji pobiegli c
Rady i przez ponad godzin
chiwali taśmę z nagranym ]
giem obrad. Wszystko był,
rządku. Poprawki Komisji
styki zostały tylko popraw
wszystkie najważniejsze uch'
stały podjęte w formie zap
wanej przez Zarząd. Będą r
nia, będą obligacje, będą wy]
nauczycieli. Żal tylko tych

trzebnych nerwów i stresów
które prawdopodobnie dc
„Nowin Nyskich” dowied;
tym, że ich marzenia staną
czywistością. Dzięki sprytów
tości Sanockiego.
Artur Kl

wtkanie zarządów Nysy i Głuchołaz dotyczące renegocjacji
nowy w sprawie budowy kolektora ścieków nie przyniosło konetnych decyzji

Nie będzie zmian
Renegocjacji domagał się burtrz Głuchołaz Jan Szawdylas.
>dnie z umową podpisaną w
7 r. obie strony zobowiązały się
lieść koszty budowy kolektora
połowie. Dlatego wspólnie wyjowały do różnych organizacji o
yznanie na ten cel dotacji. Tadofinansowanie otrzymały.
Z ftarodowego Funduszu
irony Środowiska i Gospodarki
dnej Nysą otrzymała 8500 zł,
omiast Głuchołazy dostały 7500
Wojewódzkiego Funduszu
hrony Środowiska. Z dotacji

jfunduszu skorzystały obydwie
iny. Gdy kilka miesięcy temu w
ichołazach wybrano nowy Zad, zaproponował on zawieszeumowy dotyczącej wspólnej instycji. Burmistrz Szawdylas
Odstawił stanowisko Zarządu, w
iryriTłęadni domagają się, by
>a .ponosiła 65% kosztów, a nie
dotąd 50^$Qłuęhołazy miałypekryć pozostałe 35%. Zarząd
ichołaz rfoi na stanowisku, że
' podpisywano umowę w sprabudowy kolektora sytuacja fiisowa gminy nie była tak zła jak
:cnie. Duże straty gmina poniow czasie powodzi.
W. Panowie
Włodzimierz Paszkowski

zmienią treść umowy na korzyść
Dodatkowo sytuację pogarsza
fakt, że wciąż maleją wpływy do . Głuchołaz. Przeciwnego zdania
jest burmistrz Nysy Janusz Sanoc
gminnego budżetu; gmina ma co
ki, który uważa, że umowa jest po
raz więcej dłużników, którzy zale
to by się z niej wywiązać. - O żad
gają ze spłatą podatków. Ponadto
nym porozumieniu nie może być.
strona głuchołaska uważa, że gmi
mowy. Niech prowadzą porządną
na Nysa będzie miała większe ko
gospodarkę. My mamy trzy razy
rzyści z kolektora. Zarządowi Głu
chołaz nie podoba się to, że nie jest
większy budżet i siedmiokrotnie
informowany o zmianach w umo
większe inwestycje. Wydatki bieżą
ce zdusiliśmy, narażając się tym sa
wie. Tak było w przypadku posta
wienia licznika pomiarowego na ’ mym wielu ludziom. A oni tego nie
granicy obu gmin - twierdzi prze
chcą zrobić.
Burmistrz Sanocki argumento
wodniczący Rady Miejskiej w Głu
wał, że Nysa proponuje Głuchoła
chołazach Mariusz Migała. - O tym
nie było mowy - uważa przewodni
zom uczciwy układ: połączenie
czący. - Tak samo nie było mowy o
trzech systemów nie tylko kolekto
rów. ale też wodociągów Nysa zmianie trasy kolektora. Nie jeste
Otmuchów - Głuchołazy. Należy
śmy informowani o odbiorach
zrobić jedną spółkę do eksploatacji
technicznych poszczególnych od
i do inwestowania w kanalizację w
cinków. Z naszej strony nikt w tych
odbiorach nie uczestniczy. Jedy
trzech miastach. - Dzielimy się z
nym pozytywnym aspektem spo
Głuchołazami też korzyściami, nie
tkania w Nysie jest to, że Głuchoła
tylko ciężarami. W razie niedotrzy
mania umowy burmistrz Nysy za
zy otrzymały zapewnienie, że będą
powiada obciążenie gminy Głucho
informowane na bieżąco o wszel
łazy ponoszonymi kosztami.
kich zmianach dotyczących budo
Póki co budowa kolektora
wy kolektora oraz to, że licznik po
miarowy zostanie ściągnięty.
wciąż trwa. Realizacja prac podzie
Burmistrz Szawdylas liczy na
lona została na 7 etapów. Zakoń
to, że nyscy radni dokonają korek
czenie prac przewidziano na 1
ty budżetu w przyszłym roku i
grudnia 2001. Jednak zważając na
szybkie tempo robót budowa ko
lektora zostanie zakończona naj
prawdopodobniej znacznie' wcze
Krzysztof Hofman
śniej.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
„Opex” Nysa

'

Przewodniczący ZZ „Budowlani”

Posadź drzewko
Władze Nysy zdecydowały się
bezpłatnie rozdać około 2 tys. drze
wek, które zasadzone przez człon
ków instytucji i osoby prywatne
przyczynią się do upiększenia na
szego miasta i zachowania harmo
nii w drzewostanie. Rośliny mogą
być sadzone zarówno na terenach
komunalnych jak i prywatnych
Drzewka zostały specjalnie za
kupione w szkółce leśnej w Pokrzywnej. Wśród gatunków jest
m.in. brzoza wiśniowa, dąb, jarząb
i lipa.
W ostatnim czasie na terenie
miasta prowadzona jest stopniowa
wycinka topoli, które rosną w ob

rębie gęstej zabudowy mieszkanio
wej. Wymiana topoli na inne ga
tunki drzew pozwoli wprowadzić w
nyski krajobraz drzewa właściwsze
dla środowiska miejskiego. Silne
systemy korzeniowe topoli wrasta
ją np. w podziemne instalacje wod
no-kanalizacyjne. Topole również
częściej niż inne gatunki są powo
dem alergii wśród mieszkańców.
Wszyscy, którzy mają w swoim
sąsiedztwie uciążliwe topole mogą
składać wnioski o ich wycięcie.
Wszelkich informacji na temat
darmowych drzewek można zasię
gnąć w Wydziale Rozwoju Miasta i
Gminy Urzędu Miejskiego.
.
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Oświadczenie
W odpowiedzi na artykuł gazety “Noyviny Nyskie ” nr 43 z dnia
26października 2000 r. pod tytułem “Zapłaconopógroźbie".
Z powyższego artykułu wynika, że wśród nierzetelnych kon
trahentów nyskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, którzy zwlekają
z zapłatą faktur za wykonywane usługi medyczne znajduje się SP
ZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Nysie.
Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że jest to kłamstwo: Na
sze zadłużenie w stosunku do nyskiego ZOZ oraz pozostałych
kontrahentów wynosi 0,00 PLN. Swoje zobowiązania regulujemy
na bieżąco i nigdy nie otrzymaliśmy ponaglenia do zapłaty od
ZOZ Nysa. Dlatego stwierdzenie, że zalegamy nyskiemu ZOZ

450 tys. złotych napawa nas głębokim zdumieniem.
Pragnę jeszcze dodać, że moim zdaniem walka o pacjenta po
winna polegać na podnoszeniu jakości usług medycznych, a nie
na przedstawianiu innych przychodni w fałszywym świetle.

Kierownik SP ZOZ WSPL Nysa
mjr lek. med. Marek Hankus

.

an
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Szanowni Panowie!
Pragnę Panom podziękować za wsparcie jakiego udzieliliście Zaądowi Miejskiemu, kierując do Rady Miejskiej list domagający się
:hwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego, zawierającego
rogram budowy 300 mieszkań komunalnych w Nysie. Daliście tym
imym Panowie dowód nie tylko dbałości o interesy Waszej załogi, ale
ikże dowód dobrego rozumienia na czym polega dobro wspólne i
rzypomnieliście radnym o ciążącym na nich podstawowym obowiązku
oski o to właśnie dobro. Wasz głos stanowił ważny i potrzebny elelent wsparcia działań Zarządu Miejskiego i tej grupy radnych, która
isze działania popiera. W imieniu swoim i Zarządu Miejskiego dzięLiję Panom za ten przykład obywatelskiej postawy i rozumnej troski o
rzyszłość naszego miasta.
Życzę Wam i za Waszym pośrednictwem całej załodze Nyskiego
rzedsiębiorstwa Budowlanego „Opex” sukcesów zawodowych i poyślności w życiu rodzinnym.
Z wyrazami sympatii
Janusz Sanocki

Studencki
start

FINANS

W sobotę 4 listopada o godz.
11.00 w auli Zespołu Szkół Rolni
czych Centrum Kształcenia Usta
wicznego w Nysie odbędzie się uro
czysta immatrykulacja studentów
Zawodowych Studiów Zaocznych
Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Otwarcia uroczystości, w czasie
której nastąpi ślubowanie studen
tów pierwszego roku, dokona dzie
kan prof, dr hab. Zbigniew Do
brzański.

Oddział Nysa,
teL /fax 077433 44 68,40 90 320
ul. Grzybowa 3 (boczna rynku)
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Na wniosek gminnej komisji
bezpieczeństwa doszło do
iany organizacji ruchu na ul.
ta Stwosza w Nysie. Wprowa)ny został tam ruch jednokie-

lkowy od ul. Gierczak do Mackiej. Kierowcy niestety jedk najczęściej praktykują tzw.
dę na pamięć, która może za
liczyć się nieszczęśliwie.
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Rozmowa z ks. dr. Tomaszem Horakiem, proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie, autorem „Katech
inaczej”, dziennikarzem „Gościa Niedzielnego”

Świętych jest o wiele więcej
*
Świętych jest niby duto,

Na każdy dzień
I od święta,
Ale biorąc pod uwagę tę liczbę lu
dzi, którzy dotychczas żyli,
To jest ich zaledwie jakaś tam,
może jedna miliardowa procenta.
Różne wydały ich czasy
I bardzo rozmaite kraje. - Zresztą
h> mym przekonaniu, świętych jest o
wiele więcej,
Niż się to oficjalnie podaje.
To, co za chwilę powiem, być może
herezją trąci:
Otóż, sporo jest świętych osób,
Które o świętość nikt nigdy by nie
posądził.
Nie noszą aureoli,
Ani w antyfon nie pławią się złot
ku,
Jeżdżą, podobniejak my, tramwa
jami.
A jednak są święci,
Tam wewnątrz.
W środku.
Ludwik Jerzy Kern

„Nowiny Nyskie” - Skąd trady
cja obchodzenia Wszystkich Świę
tych i Święta Zmarłych?

Ks. dr Tomasz Horak - Akcent
pada nie tyle na samą śmierć w ro
zumieniu naszym, kościelnym ile na
dopełnienie życia w niebie, w wiecz
ności, w tym ostatecznym spełnieniu
się człowieka. Tych, którzy osiągnęli
tę pełnię nazywamy świętymi. Świę
tość rozumiana jest nie tyle jako do
skonałość moralna, ile jako ostatecz
ne spełnienie ludzkiego życia: ocze
kiwań, nadziei, tęsknot. Greckie sło
wo teleiosis (List do Hebrajczyków)
- ostateczne spełnienie wszystkiego.
Jezusowi przypisuje się tytuł teleiotes, czyli dokonawca. Ten, który do
prowadził do kresu, spełnienia.
- Ilu tych świętych jest w koń
cu?
- W katalogu świętych? Tych, co
są w spisach kościelnych - nie wia
domo. Bo te spisy są prowadzone od
czasu uformalnienia się procedury
ogłaszania świętych. Było to ok. 1000
lat temu. Przedtem to raczej trady
cja ogłaszała świętych. Dzisiaj jest
cały proces beatyfikacyjny, kanoni
zacyjny. Kiedyś to właściwje trady
cja przypisywała świętość. Nie było
powiązań ogólnoświatowych. Świat
zresztą był w ogóle mniejszy. Gdzie,
w jakim kręgu kogoś uznali za świę
tego, tam on był i został do dziś.
- Można zliczyć ilu świętych be
atyfikował i kanonizował Jan Paweł
II?
- To można zliczyć. Ale jest ich
bardzo dużo.
- Jak ksiądz to wytłumaczy? Z
czego to wynika, że aż tak wiele osób
wyniósł Ojciec Święty na ołtarze?
Wcześniej inni papieże nie zauwa
żali, nie dostrzegali świętych?
- To wynika z kilku powodów. Je
den powód jest taki, że Kościół się
w ogóle otworzył szeroko na cały
świat. Zresztą tu niebagatelną rolę
odegrała rewolucja informatyczna,
przepływ informacji, który kiedyś był
mniejszy. Teraz jest szybszy. To też
zaciążyło. Dzisiaj o każdym takim
kimś to się od razu wie. Po drugie,
ta wielka, ogromna otwartość papie
ża, który swoim wpływem - bo pra

wodawstwo się nie zmieniło - wymu
sza przyspieszenie tych procesów.
Kolejny element, to odpolitycznie
nie procesów beatyfikacyjnych. To
kiedyś było straszne. Np. taka Jadwi
ga, żona Jagiełły. Ona dopiero teraz
została oficjalnie uznana za błogo
sławioną. Kilka razy miała dziewczy
na pecha. Już miała być ogłoszona
błogosławioną, ale jak można beaty
fikować królową królestwa, które
przestaje istnieć? Wtedy ukręcono
temu głowę. W tej chwili te rzeczy
zniknęły. Nastąpiło oczyszczenie tej
całej dziedziny. No i chyba uprosz
czenie tych procesów.
- Może ksiądz opisać proces ka
nonizacji?
- Pierwszy krok, to jest dostrze
żenie człowieka w środowisku: die
cezja, zakon. Matkę Teresę to nawet
cały świat dostrzegł.
- Święta za życia.
- Tak. Ja uważam, że znam kilku
świętych za życia, osobiście. Takim
świętym za życia był ksiądz Blach
nicki - mój mistrz duchowy oraz
moja ciocia Fulla Horak. Ją uważam
za „moją” prywatną świętą. Nawia
sem mówiąc polecam książkę jej au
torstwa pt. „Święta Pani”.

- Wracając do procesu...
- A więc tak, dostrzeżenie czło
wieka. Potem rozpoczyna się tzw.
proces informacyjny na miejscu, w
terenie, najczęściej w diecezji. Na
stępnie, jeśli te materiały spełniają
wymogi formalne prawa kościelne
go, są przekazywane do Kongrega
cji ds. Świętych. I tam to trochę trwa,
choć dzisiaj te procedury trochę się
uprościły. Przedtem jedynym języ
kiem była łacina. W tej chwili w
Watykanie jest kilka języków urzę
dowych: włoski, niemiecki, francu
ski, hiszpański i angielski. Jak był
tylko jeden język, to hamowało to
pracę ludzi. Gdy dochodzi do ogło
szenia heroiczności cnót, tytułuje się
takiego człowieka sługą bożym i wte
dy, na tej podstawie papież ogłasza
go błogosławionym. Jeśli kult tego
człowieka rozszerza się, następuje
drugi etap - ogłoszenie świętym.
Można policzyć ilu ogłosił Jan Pa
weł II, ale ja nie wiem. Jana Pawła
nie można porównywać z żadnym
innym papieżem z wielu względów.
Dlaczego wyniósł na ołtarze tylu
świętych? Chociażby z tego wzglę
du, że jest to najdłuższy pontyfikat
w XX wieku, więc miał najwięcej
czasu na to. Ale wydaje mi się, że
jest tu jeden ważny antropologiczny
motyw. Jest to człowiek z życia wzię
ty. Poprzedni papieże byli bardziej
urzędnikami dyplomacji watykań-,
skiej. Swoją drogą wielcy ludżje, ale
bardziej urzędnicy, i do nich nie
przemawiało, nie docierało bogac
two życia zwyczajnego, codziennego.
A on prżtszedł przez wszystko. Jego
kontakty z młodzieżą, wyjazdy. To
powodowało, że widział większe bo
gactwo życia zwykłych ludzi.
- Drążąc temat liczebności świę
tych. W przybliżeniu możną ich licz
bę oszacować?
- To są miliardy. Ogłoszonych z
imienia, to nie wiem, czy ktoś pod
jąłby się zliczyć. Takim oficjalnym
spisem Kościoła jest Martyrologium
Rzymskie. Jego początek tkwi w spi

ns. Tomasz Horak przy obrazie
św. Małgorzaty

sach męczenników, które sporządza
ły w starożytności lokalne kościoły.
Najbardziej rozpowszechniony zo
stał spis rzymski, który ma formę ka
lendarza.
- Są dzisiaj imiona, które nie
mają swojego odpowiednika wśród
świętych?
- Wśród ogłoszonych świętych
tak.

grzebów. Tam jest wszystko bardzo
dokładne. Grób dokładnie wykopa
ny, jak w szwajcarskim zegarku. Po
tem się idzie do restauracji i broń
Boże o zmarłym wspominać. Mówi
się o wszystkim, tylko nie o tym, któ
ry odszedł. Zmarły został na cmen
tarzu. Życie toczy się dalej. Dla mnie
jest to bezduszny zwyczaj.
- U nas te święta traktuje się bar
dzo poważnie.
- Myślę, że my chrześcijanie tego
tematu nie możemy potraktować
śmiertelnie poważnie. Bo w końcu,
jeśli to dla nas jest przejście do in
nego wymiaru, to....
- To nie powinniśmy się bać.
- Wiadomo boję się, idę ku
śmierci. Ale jak zachowam się, tego
nie wiem.
- A jest tak, że ci nasi święci
imiennicy czuwają nad nami?
- Ja wiem? Jestem święcie prze
konany, że ten kontakt ze świętymi
jest. Ja mam takie bliższe znajomo
ści z innymi postaciami.
- Może ksiądz zdradzić z jakimi?
- Na nyskim cmentarzu, na
Szczecińskiej leży 22-letnia Asia.
Dziecko, które nigdy nie chodziło.

Uroczystość święta 1-listopadowego ustanowił papież św. Bonifa
cy IV (609 r.), który 13 maja poświęcił zamkniętą pogańską świąty
nię - Panteon. Pochodziła ona z czasów cesarza Augusta, który wyposdżył budynek w liczne nisze i kazał wstawić w nie posągi wy

obrażające rozmaitych bogów. Papież zarządził, by ten dzień każde
go roku uroczyście obchodzono ku czci błogosławionej Rodzicielki
Bożej Maryi Dziewicy i świętych męczenników. Później już uroczy
stość obchodzono różnie. Papież Grzegorz IV (835 r.) nakazał, aby

obchodzono ją ku czci wszystkich świętych w całym kościele.

- A czy zawsze te święta obcho
dzono razem?
- Te dwa dni Wszystkich Świę
tych i Święta Zmarłych logicznie

zbiegły się obok siebie.
- Czy one zbiegły się u nas w Pol
sce, w słowiańskich krajach?
- Nie. To jest kościelny „zbieg”.
Sięga swoją tradycją XIII w. Bene
dyktyni zainicjowali spotkanie się
tych dwóch dni. Na gruncie liturgicz
nym zostało to mocno pogłębione
bodajże w 1917 r. kiedy Europa spły
nęła krwią.
- Ale nie we wszystkich krajach
przeżywa się to święto tak mocno jak
u nas.
- To prajvda. Ale jako Dzień Za
duszny w Kościele to ono jest wszę
dzie.
- To święto różnie jest obchodzo
ne w różnych państwach.
- Zgadza się, ale to nie tylko to
święto. Myślę jednak, że Polska spo
śród tych krajów jest grobami naj
bardziej naznaczona.
- U nas ma taki smutny od
dźwięk. W innych krajach rodzina
idzie na groby świętować, jeść, ba
wić się. Na cmentarz idzie się z ra
dością.
- Tu mi się przypomina Maku
szyński, który twierdził, że „cmen
tarz to najweselsze miejsce w mie
ście”. Tradycje są bardzo różne.
Weźmy tradycje Romów, Cyganów
- libacje na grobach. Sięgnijmy do
Mickiewicza. Pracując w Niemczech
latem, odprawiłem tam wiele po

Byłem u niej codziennie z komunią.
Bystra, inteligentna, wesoła. Nieraz
mnie zbeształa: co ksiądz taki smut
ny! Moje kontakty z Aśką są bardzo
bliskie. Muszę powiedzieć, że jak coś
mam do załatwienia, to ona zawsze
się wywiąże. Tego nie można udo
wadniać, to się nie poddaje dyskur
sowi rozumowemu. Ale jakieś po
wiązania są.
- A skąd się wziął zwyczaj mo
dlenia się do patronów, np. do św.
Antoniego w przypadku zgubienia
rzeczy?
- To różnie bywa. Myślę, że trze
ba się doszukiwać pierwszych skoja
rzeń. Dużo zależało od pierwszych
wybitnych kaznodziejów, którzy to
potrafili rozdmuchać. No, bo po
wiedzmy powiązania typu zawodo
wego są nieraz bardzo zabawne. Węźmy taką św. Weronikę - patronkę
fotografów. W źródłach biblijnych
nie ma takiej postaci. To późniejsza
tradycja umieszcza ją na drodze
krzyżowej. Otarła twarz panu Jezu
sowi. I czy odbiła się twarz, czy tylko
brud z jego twarzy? Skoro się odbi
ła, skoro wizerunek, to została pa
tronką fotografów.
* - A np. św. Barbara - patronka
górników?
- Powiedziałbym, że raczej jest to
patronka dzieci prześladowanych
przez swoich rodziców. Ale jak to się
wiązało z górnikami? Chyba z gór
nictwem nic wspólnego nie miała. To
są rzeczy półlegendarne. Nie potra
fię dokładnie odpowiedzieć.

- A św. Hubert - patron
wych?
- Ach, chyba tak. On sam
śliwym. To jest bardzo różnie,
których przypadkach jest to a
tak naciągany, że aż trzeszc
Krzysztof - patron kierowe
ogóle są problemy z historyc
tej postaci. Wiadomo, że słua
różnym, pomagając im prze
się przez rzekę. Postaci święt
stały nieraz bardzo zniekszt
Np. przepiękna postać z na
storii - Stanisław Kostka. M
całe 17 lat, gdy wstępuje doje
Wędruje po Bawarii, Szw
stamtąd wyrusza przez Alpy
chotę i dociera do Rzymu.,
musiał być człowiek z krwi
chłopak zaradny, twardy. A:
zrobiono takiego słodziutkie
sia. Ale teraz trudno to odrze
lukru. Albo św. Tereska od D:
ka Jezus, zakonniczka. Jedn
ne zdjęcie zachowało się - n
szowane. A popatrzeć na te
kie obrazki: słodziutka buzia
starczy spojrzeć na zdjęcie zupełnie ktoś inny.
- Niech ksiądz opowie dl
uważa swoją ciocię Fullę za s
- Moja ciocia przeżywała s
nia ze świętymi. Zjawiali się
ludzie z zaświatów. Można ró
to patrzeć, ale... Był rok 19
Potem to się urwało, potem p
wojna przeciwko Sowietom
ciwko Niemcom. A potem
Sybiru. W tych swoich wsp<
niach pisze, że „przez cały cj
ze mną moi niewidzialni”. Wi
Sybiru bez żołądka. Tam z sy
do niej, żeby ją ratować wyc
żołądek. W takim syberyjskii
recie, gdzie zastrzyk zrobić,
jest sukces. Rozkrajh jej brz
żywca, jakimiś tępymi nar^g
wycięli jej żqłą4gk, pozszywał
w takim stanie
róciła
^
*
-do

gdzie żyła jeszcze następne
Przez cały czas towarzyszyło j
pienie. Ale jak ona to cierpieć
siła! Ci ludzie, którzy przyc
tłumami po porady, po pociet
mieli pojęcia o jej cierpienii
wiali się u niej profesorowie
le, bo działo się to w Zakop
nikt nie wiedział, że wewnąt
bardzo cierpi, widzieli tyl
uśmiech. Miała przemożny wj:
ludzi. Wpływ biorący siłę z pr:
wanego cierpienia. A ja to \
łem. Nie można by tycjj dwói
czy pogodzić, gdyby założyć,
to mistyfikacja. Ona wtedy ni
łaby tyle siły, gdyby to było
tylko o jakieś jej wymysły. I d
biorę jej opowieści całkiem
Najczęściej zjawiała się u n
Magdalena Zofia Barat, ją v
nazywa Świętą Panią, stąć

książki. Pojawiała się św. Tere
Dzieciątka Jezus, i Jan Boski
anna D'Arc. I gdy ciocia bi
obrazki świętych do ręki to - j
niewielu rzeczy, które ją dra
mówiła: No, przecież on, ona i
wygląda! Bardzo ją to dener
ło, bo ci święci wyglądali zu
inaczej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmć
Agnieszka Naw

■■ 2 listopada 2000
pieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą”
ks.Jan Twardowski

Nasze cmentarze
W tym jedynym dniu w roku
yscy zbieramy się przy grobach
zych bliskich i znajomych, by po
żyć się w zadumie nad nieronnością losu ludzkiego. Wspolamy tych, którzy od nas odeszli.
Mogiły są pięknie przybrane
atami, oświetlone światłem znialejki cmentarne wygrabione. Te
aki naszej dbałości o wystrój zejtrzny^grobów najbliższych mają
oznaką hołdu im złożonego,
adectwem pamięci o nich. A jeuż obok „naszych” wypielęgnotych nagrobków przypadkiem
jdzie się czyjaś zapomniana mo, uprzątnijmy ją. Być może blii jakichś względów nie mogli tego
ynić.

budowany w 1639 roku przez miesz
kańców Jędrzychowa w odległości
od kościoła parafialnego równej od-,
ległości, jaką Chrystus pokonał idąc
drogą krzyżową.
Kościół ten miał służyć miesz
kańcom Jędrzychowa do obchodów
Męki Pańskiej. W Wielki Czwartek
procesja wiernych udawała się z ko
ścioła parafialnego do kościoła Je
rozolimskiego.
Z czasem zaczęto grzebać za
kościołem miejscowych parafian. W
*
1912 roku teren Jędrzychowa został
włączony do Nysy i w ten sposób w
granicach miasta znalazł się i kościół
i Cmentarz Jerozolimski. Najwcze
śniejsze wpisy w księdze pochówków
obejmują pogrzeb z 1928 roku, po

Cmentarze to mogiłami ludzkimi pisane dzieje

Miejsce zadumy

Największym nyskim cmentan jest Cmentarz Komunalny,
niej znany pod nazwą Cmentarz
izolimski. Nazwa przejęta zosta1 nazwy stojącego w pobliżu ko
la. Kościół cmentarny św. Krzywany Jerozolimskim został wy

tem kilka z 1939. Ten brak ksiąg z
wcześniejszych lat spowodowany jest
tym, że niemiecki Zarząd Cmentarza
wyjeżdżając z Nysy zabrał księgi i klu
cze od domu cmentarnego i kancela
rii.
Czytamy o tym w sprawozdaniu
dziekana nyskiego ks. Józefa Czaj
kowskiego z września 1946 roku. 15
lipca 1946 roku Administracja Apo
stolska powierzyła o. Marianowi Pietrydze, proboszczowi parafii św. Do

minika opiekę nad domem cmentar
nym i Cmentarzem Jerozolimskim.
Ks. Pietryga przejął od Zarządu Mia
sta cmentarz i dom cmentarny w sta
nie opłakanym. Kaplicę, kancelarię
zastano zamkniętą. Jednak ktoś sta
le otwierał dom cmentarny i składał
tam bez trumien zwłoki ludzi bez
domnych, topielców lub zabitych w
katastrofach.
Do końca lat pięćdziesiątych
Cmentarz Jerozolimski pozostał
cmentarzem parafialnym, by od po
czątków lat sześćdziesiątych przejść
pod zarząd miasta jako Cmentarz
Miejski lub Komunalny
Cmentarz zajmuje obszar prawie
5 hektarów. O jego odległej historii
szumią wieloletnie lipy ocieniające
cmentarne alejki i napisy na starych
pomnikach. Pochówki na Cmenta-

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli w tym roku
Jerzy Giedroyc, twórca „Kultury” i Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, polityk, publicysta i mecenas sztuki odszedł w nocy z 14
na 15 września w paryskiej klinice na atak serca. Miał 94 lata. Był jed
nym z najoryginalniejszych i najwybitniejszych polskich redaktorów
ostatniego półwiecza. Przez całe życie dążył do jednego celu - niepod
ległości Polski i uregulowania stosunków z Litwą.

Wojciech Jerzy Has, wybitny polski reżyser filmowy, autor „Pętli”,
„Rękopisu znalezionego w Saragossie”, „Pożegnań”, „Sanatorium pod
Klepsydrą”. Chorował długo i ciężko. Miał 75 lat. Ostatnie lata poświę
cił łódzkiej Szkole Filmowej. Do końca myślał o realizacji nowego fil
mu. Zmarł 3 października 2000 r.
Jan Karski, historyk, kurier polskiego podziemia w czasie II wojny
światowej, członek Komendy Głównej AK. Miał 86 lat .

rzu Jerozolimskim są już rzadkością.
Od kilku lat zmarli chowani są na
nowym cmentarzu przy ul. Złotogłowickiej.

CMENTARZ
PRZY KOŚCIELE
ŚW. ROCHA

Cmentarze potrzebne są bardziej żywym niż umarłym.
One bowiem uczą nie o śmierci, lecz o życiu.

Powstanie cmentarza na miejscu
odległym od granic dawnego miasta
wiąże się bezpośrednio z wielką za
razą z 1633 roku, która zebrała tak
bogate żniwo, że już istniejące cmen
tarze nie były w stanie pomieścić gro
bów. W 1637 roku wzniesiono więc
. na nowym miejscu kościół świętych
Rocha i Sebastiana. Konsekrowany
w 1653 roku, został odnowiony w
latach 1698 i 1823. Znaczenie tego
cmentarza wzrosło, gdy w 1642 roku
zlikwidowario dawny cmentarz
przed bramą Wrocławską. W 1818
roku założono w pobliżu cmentarz
ewangelicki z kaplicą wzniesioną w
latach 1825-1826. Skromny kościół
św. Rocha - podobnie jak kościół św.
Krzyża - budzi zainteresowanie

przede wszystkim ze względu na po
wstanie w epoce manieryzmu i na
ciekawe rozplanowanie. Wyposaże
nie tego skromnego i małego ko
ściółka nie jest bogate. Ołtarz głów
ny pochodzi z połowy XVII wieku i
reprezentuje, dzieło wczesnego ba
roku z charakterystycznymi kręcony
mi kolumnami, oplecionymi wicią
roślinną, ujmującymi - wraz z boga
tymi uszami - retablum, w którym
znajduje się figura św. Rocha.
Żwieńczenie zdobią figury: św. Mar

ka i nieznanej świętej.
Zupełnie inny charakter ma
ewangelicka kaplica cmentarna dyplomowa praca Karola Feilhauera, wykonana według jego projek
tu przez mistrza murarskiego Karo
la Mullera w latach 1825-1826.
Zgodnie ze współczesną modą ka
plicy nadano uproszczoną
formę
*
rzymskiego Panteonu. Pod kaplicą
mieści się krypta grobowa.
Odległy cmentarz łączyła z mia
stem aleja, dawniej zwana aleją św.
Rocha, dziś Wojska Polskiego.
ag
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Wracają do pracy
24 października w zakładach Daewoo w Polsce rozpoczął się protest.
Dzień wcześniej Międzyzwiązkowy Komitet Obrony Miejsc Pracy posta
nowił przekształcić się w Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny i pod
jął decyzję o oflagowaniu wszystkich zakładów Daewoo - FSO Motor SA
oraz spółek powiązanych z nią kapitałowo.
Związki zawodowe domagają się od rządu RP podjęcia konkretnych
działań, mających na celu ochronę polskiego przemysłu motoryzacyjnego
oraz zabezpieczenia podstawowych interesów pracowniczych wobec za
grożeń wynikających z kryzysowej sytuacji grupy Daewoo.
Od blisko dwóch tygodni załoga należącej do Daewoo fabryki samo
chodów dostawczych Nysa Motor Sp. z o.o. w Nysie nie ma pracy.

Rozmowa z sekretarzem
Związku Zawodowego “Metalow
cy” przy zakładach Nysa Motor
Sp. z o.o. Józefem Więckiem
“Nowiny Nyskie” - Kiedy wra
cacie do pracy?
- Postój trwa od'19 paździer
nika i potrwa jeszcze do 4 listopa
da. Natomiast 6 listopada wraca
my do pracy. Ten postój był po
dyktowany tym, że po prostu nie
mieliśmy i nie mamy do dnia dzi
siejszego wszystkich części od na
szych kooperantów. Do 4 listopa
da mamy otrzymać wszystkie po
zostałe części, co pozwoli nam
uruchomić natychmiast produk
cję.
- Dlaczego macie takie pro
blemy z odbiorem części?
- Trudności z dostawą wzięły
się z różnych przyczyn. Przede
wszystkim z ogólnie złej sytuacji
Daewoo, a co za tym idzie wszyst
kich naszych kooperantów, któ
rzy w większości są spółkami
wchodzącymi w skład koncernu.
Nasza spółka pieniądze już
wysłała i dlatego na dzień dzisiej
szy mamy pewną partię części już
u siebie w zakładzie. Następne
dostawy przewidujemy w najbliż
szych dniach i to pozwoli nam na
spokojne uruchomienie produk
cji. My im na bieżąco płacimy.

Nasz zakład w chwili obecnej nie
zalega z żadnymi płatnościami.
Podatki i wszelkie zaległości re
gulowane są na bieżąco.
- Rozpoczniecie produkcję 6

listopada. Rynek samochodowy
jest w strasznym dołku, jaką ma
cie gwarancję, że nie będziecie
produkować na plac?
- Nie można powiedzieć, że
nasze samochody nie schodzą.
Samochody, które my produkuje
my, na bieżąco są sprzedawane.
Nie mamy żadnej nadprodukcji.

reklama
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W chwili obecnej 80 proc, tracków robimy na eksport. Mamy
podpisane umowy z zagraniczny
mi odbiorcami i musimy się z
tego wywiązać. Wracamy do pra
cy i natychmiast musimy przygo
tować do wysyłki partię samocho
dów do Turcji i Włoch. Dla nas
ważne jest żebyśmy mieli z czego
produkować.
- Czy plan restrukturyzacyjny
przedstawiony w połowie roku,
przewidujący redukcję zatrud
nienia o ponad 300 osób został
już zrealizowany?
- Na 100 proc, nie został on
wykonany. W tej chwili pracuje
*

nieco ponad 1000 ośób. Jesteśmy
w trakcie końcowego etapu re
strukturyzacji, który zakładał
zmniejszenie zatrudnienia z 1310
pracowników do 980.
- Nie macie obaw, że wysokie
obciążenia fiskalne spowodują
całkowity zastój w sprzedaży sa
mochodów?
- Owszem, taka obawa jest
cały czas. Na to pytanie nikt nam
nie odpowie, bo ten rynek jest
różny. W tamtym roku wszystko
sprzedawało się jak ciepłe bułecz
ki - samochody osobowe, tracki,
dostawcze itd. Dzisiaj nasz rynek
krajowy zachwiał się zupełnie.
Sprzedaż spadła o 30 proc. Jak
będzie od nowego roku, to teraz
trudno zawyrokować. My zakła
damy, że sytuacja się poprawi.
Ma pan rację, że obciążenia fi
skalne mają na to ogromny
wpływ, wysoka akcyza, podwyżka
ubezpieczeń, paliwo cały czas
drożeje, do tego dochodzi eks
pansja używanych samochodów z
Zachodu. Jeszcze trzeba wspo
mnieć o jedflym - ja to bardzo
często podkreślam - totalną bzdu
rą było zezwolenie na robienie z
samochodów osobowych ciężaro
wych. W samochodzie osobowym
Zakładało się siatkę za pierwszy
mi siedzeniami i to miał być sa
mochód ciężarowy.
Nie jestem pewny czy to już
obowiązuje, bo nie jestem do
końca zorientowany, ale mieli
wprowadzić przepis, który by to
ukrócił. Mianowicie żeby samo
chód mógł być traktowany jako
dostawczy musiałby mieć takie
gabaryty, żeby mogła tam wejść
eunopaleta. Te przepisy najbar
dziej uderzyły w nasz zakład jako
producenta najmniejszych samo
chodów ciężarowych.
Maciej Byczek

Powiat na międzynarodowych targai
turystycznych

Tour Salon
2000
Od 19 do 22 października w
Poznaniu odbywały się największe
w Polsce targi turystyczne, w któ
rych wzięło udział kilkuset wy
stawców polskich i zagranicznych.
Swoje stoisko na „Tour Salon
2000”, jako jedyny reprezentant
Opolszczyzny, miał również nyski
powiat. Organizatorem nyskiego
stoiska był Wydział Promocji oraz
Wydział Kultury, Sportu i Turysty
ki Starostwa.
Do udziału w targach Staro
stwo zaprosiło wszystkie gminy na
szego terenu oraz osoby prywatne
zajmujące się turystyką i propago
waniem naszego terenu. Reakcja
była jednak różna. Z najżywszym
odzewem spotkał się powiat ze
strony największych gmin: Nysy,
Głuchołaz, Otmuchowa i Paczko

Przy jego organizacji i obsłu
pomogła, w ramach praktyk, rr
dzież z Policealnego Studium Ti
stycznego w Nysie. Stoisko ozdc
ły kompozycje kwiatowe z Zesp
Szkół Rolniczych w Nysie i Tecł
kum Zawodowego w Biechov
Na oczach odwiedzających pow:
wała przepięknie zdobiona cera
ka i rzeźby. Zdobieniem tej pie
szej zajmuje się znana artys
Wanda Klocek, zaś rzeźbą arty
Tomasz Gdowski. Było więc coś
ducha, ale i coś dla ciała. Słody
wytwarzane przez naszych roc
mych producentów cieszyły się
wiem nie mniejszym powodzeni
i stanowiły kolejną atrakcję.
Zdecydowanie najważniej
jednak były rozmowy i zawiązyi
nie kontaktów z przedstawiciel.

Naczelnik Anatol Bukata w towarzystwie
nietypowych gości nyskiego stoiska

wa. Mniejsze gminy zdecydowały
się jedynie na przekazanie mate
riałów własnych.
Pięć tysięcy złotych kosztowało
piętnaście metrów stoiska, które
znalazło się w najlepszym, central
nym miejscu - obok estrady, na
której nieustannie trwały występy
artystyczne. Naszym sąsiadem była
m.in. Tunezja, która na „Tour Sa
lon” obchodziła swoje dni. Obok
naszego stoiska prezentowało się
bogato także województwo dolno, śląskie i lubuskie. Nyskie stoisko
nie .było jednak gorsze.

,

biur i firm zajihuj^ch się turys
ką, a także osób indywidualny
które chciałyby odwiedziSiąasz
gion. Wszyscy mieli okazję za]
znać się z prospektami, obejr;
film o naszym regionie, porozn
wiać. Szacuje się, że w ciągu cz
rech targowych dni nasze stois
odwiedziło kilka tysięcy os<
Miejmy tylko nadzieję, że przeds
wzięcie przyniesie wymierne efi
ty, czego najlepszym dowodem 1
dzie wzmożony ruch turystyczny
terenie naszego powiatu.

Ogłoszenie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Miejsko-Gminny w Nysie ul.. Moniuszki 5 in
formuje wszystkich swych członków, że zgodnie z &

13 pkt 3 Statutu Związku, członkowie, którzy będą
zalegali ze składką członkowską przez okres dłuższy

niż 12 m-cy, zostaną skreśleni z listy członków, na
mocy Uchwały Zarządu.

PZERiln

ZarządM-Gw Nysie
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Przedszkole z zoo
Przedszkole nr 6 w Nysie jest
Iną z nielicznych placówek, któobok zwykłych codziennych za: prowadzą również edukację
ologiczną. Zarówno dzieci jak i
dzice są zachwyceni tą noweliza-

U.

lPrzedszkole wygospodarowało
mieszczenie, w którym powstaje
iłe zoo. Sala powoli nabiera wygląnajprawdziwszej puszczy. Mnóvo tu przepięknych roślin, między
jrymi mieszkają zwierzęta. Pomysł
t świeży, dlatego na razie w „szóst” zadomowiły się akwariowe rybki
winili morskie. Wkrótce jednak
ibi się tu ciasno. Pojawi się żółw
>dny i lądowy, kilka gatunków ptaw, patyczak, a nawet zajączek.
Każda przedszkolna grupa bęie miała pod swoją opieką kilku
idopiecznych, których będzie
rmiła i pod opieką wychowawcy
lieniała wodę, czy czyściła im
itki. Dzieci korzystają także ze
isownej literatury, poznając po:eby zwierząt. Gdy zoo nabierze
aściwego kształtu przedszkolaki
dą^lupraszały do jego zwiedza-

a^swoichjówieśników z innych
icówek.

Jedna z mieszkanek przedszkolnego zoo

Przedszkole od dłuższego cza
su prowadzi współpracę z nadle
śnictwem w Brzegu. Oprócz poga
danek na temat życia leśnego eko
systemu, nadleśnictwo opracuje
wkrótce dla nyskiego przedszkola
szlak w jego ogrodzie. Wszystkie
drzewa, które znajdą się w jego ob
rębie otrzymają nazwy zarówno
polskie jak i łacińskie.

Wszystkie grup y przedszkol
ne mają własne ogródki, w któ
rych hodują kwiaty. Aktywnie
uczestniczą w akcji „Sprzątanie
świata”, zbierają puszki alumi
niowe, a w nagrodę kilka razy w
roku odwiedzają zoo we Wrocła
wiu i Opolu i jeżdżą do stadniny
koni w Morowie.
ag
Czy \ew wróci do Biechowa?

iedzwa Urzędu Skarbowego przy ul. Krzywoustego
ędzie oddana do użytku dopiero w 2001 r.

Czytając Pańską gazetę natknąłem się na tekst opisujący Szkołę
Rolniczą w Biechowie k. Nysy, znajdującą się w Pałacu. Tekst ten przy
wrócił mi wspomnienia z dzieciństwa (1956 r.) kiedy byłem świad

Urzędy w remoncie
Remont budynku rozpoczęto w
erwcu 1997 r. Zakładano, że zaińczy się pod koniec 98 r. Niesteplany pokrzyżowała powódź i liridacja firmy prowadzącej prace
iprawcze.
- Po powodzi wykonano część
bót: zbito tynki w piwnicach i na
ętrze. Jednak okazało się, że w
łkowitym odnowieniu siedziby
zeszkodziły dwie rzeczy - wylicza
iczelnik Urzędu Skarbowego w
fsie Karol Doskocz. - Przedsię□rstwo wykonujące prace ogłosiswoją likwidację i odstąpienie od
ilszych robót. Mimo położonych
tików i instalacji elektrycznych i
^dociągowych wyszło na jaw, że w
idynku jest niewiadomego poodzenia przebicie wody.
Remont dodatkowo utrudniał
kt, że obiekt położony jest w mieju starego koryta rzeki Nysy. Dlago obiekt zbudowano na palach,
elikatność konstrukcji wymagała,
1 prace naprawcze wykonywać
cznie, a nie przy użyciu maszyn. ależało przeprowadzić wszech

kiem szabru z tego Pałacu dwóch lwów (stojących na schodach wej
ściowych do Pałacu) przez pracowników zakładu z Nysy. Będąc w
okolicy tego zakładu stwierdziłem, że owe lwy stoją na bramie wjazdo

wej do zakładu. Brak informacji o zarządcy Pałacu w Biechowie skła
nia mnie do poinformowania o sprawie Redakcję gazety, którą lubię i
czytam. Uważam, że mimo ~ 50 lat lwy powinny wrócić do Pałacu w

Biechowie. W ustaleniu zakładu proszę przyjąć teksty gpzety pt. „ towa
rzysz szmaciak - lewe dochody SLD”.
Gazecie życzę najlepszego.
Nazwisko i adres do wiadomości redakcji.
r i k t a m a

Siedziba Urzędu Miar i...

stronne, specjalistyczne badania co
do powodu przecieków wodnych w
budynku - wyjaśnia Doskocz.
Przygotowaniem projektu od
wodnienia budynku zajęły się fa
chowe instytucje z Krakowa i Wro
cławia. Projekt jest już gotowy i
ogłoszono przetarg na wykonanie
**
prac odwadniających. Otwarcie
ofert nastąpi 20 grudnia.
- Trudno jest coś przyspieszyć w

...Urzędu Skarbowego

procedurach przetargowych. Nam
bardzo zależy na jak najszybszej
przeprowadzce do naszej siedziby,
ponieważ tu, na Piłsudskiego musimy płacić dzierżawę za wynajem
budynku. Dyrektor zapewnia jed
nak, że po remoncie obiekt będzie
wyglądał jak dawniej, zachowa
swoje historyczne oblicze.
Przedłuża się również remont
Obwodowego Urzędu Miar przy
ul. Wita Stwosza rozpoczęty w paź
dzierniku ubiegłego roku. Na czas
prac budowlanych urząd^przeniesiono do budynku przy ul. Towaro
wej (były biurowiec MPRB w Ny-'
sie). Nie został dotrzymany termin
oddania budynku przewidziany na
• wrzesień. Jak poinformował nas
kierownik Obwodowego Urzędu
Miar w Nysie Waldemar Lecho
wicz w trakcie remontu wynikły
niespodzianki i konieczne było
wzmocnienie fundamentów. Osta
teczne zakończenie prac i oddanie
budynku planowane jest na koniec
listopada lub początek grudnia.
an, ag

ZAPRASZA NA ZAKUPY
WYSOKIEJ JAKOŚCI ODZIEŻY MĘSKIEJ

NAJMODNIEJSZE WZORY

Nysa, ul. Wyzwolenia 5
(nowy pasaż handlowy pomiędzy
ul. K. Miarki • przedszkole a Rynkiem)
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Uzyskanie pomocy specjalistycznej przez ludzi cierpiących
na schorzenia psychiczne wciąż jest w powiecie nyskim problemem/. ,

Trzeba tragedii?
Samotny 40-letni mężczyzna z
podotmuchowskiej miejscowości
nie kontroluje od kilku miesięcy
swojego zachowania. Pali swoją
odzież, chodzi prawie nago i boso,
nie dba o jedzenie. Człowiek ten od
dawna wymaga leczenia, o które za
biegają nieliczne życzliwe mu oso
by, a z tym niestety są trudności.
Dlaczego?!

mówić, ale w wiejskim społeczeń
stwie są też mężczyźni, którzy swoje
pijackie frustracje wyładowują na
tym biednym człowieku, bijąc go.
Wtedy on niczym zbity psiak znów
zamyka się w swoich czterech ścia
nach, a tam znów musi walczyć z
otaczającymi go koszmarami.
Pani B. informowała opiekunkę
o konieczności udzielenia temu
człowiekowi pomocy psychiatry. We
wrześniu, kiedy doszło do tego, że

łam rejestrację w biurze pracy. Jed
nak po jakimś czasie znów wszystko
wracało do poprzedniego stanu, bo
on nie był w stanie zadbać o siebie.
W kwietniu tego roku pracował do
rywczo W jakimś gospodarstwie tam mieszkał, żywił się. Jednaj
uległ wypadkowi - złamał nogę. Nie
stety nie figurował w rejestrze bez
robotnych, bo nie pilnował rejestra
cji. Musieliśmy zapłacić koszty po
bytu w szpitalu - ponad 2 tys. zł.

ZERO REAKCJI!
Na początku roku „Nowiny”
opisywały tragedię, jaką przeżył
chłopak psychicznie chory, dla któ
rego rodzice daremnie próbowali
uzyskać specjalistyczną pomoc, a
którego - dla jego bezpieczeństwa zamknięto w areszcie. Jeśli Państwo
myślicie, że po tym artykule coś się
zmieniło na lepsze w opiece psy
chiatrycznej dla pacjentów naszego
terenu, to się grubo mylicie! Nikogo
z ludzi odpowiedzialnych za taki
stan rzeczy nie otrząsnęła z mara
zmu nawet głodowa śmierć psy
chicznie chorej mieszkanki Głucho
łaz, odizolowanej od świata w swo
im mieszkaniu. Czy teraz trzeba ko
lejnej tragedii, tym razem w gminie
Otmuchów, aby w końcu chorzy
otrzymywali pomoc na czas i nie
cierpieli, a życzliwi im ludzie z bez
radności sami nie popadali w depre
sję?!

SĄ ŻYCZLIWI,
ALE BEZSILNI
Bogumiła B. jest zarządcą bu
dynku, w którym mieszkania wyku
pili poprzedni lokatorzy. Kobieta ta
nie z racji obowiązków zawodo
wych, ale z czystego serca, nie umie
obojętnie przejść obok tragedii jed
nego z mieszkańców: 40-letniego
mężczyzny.

- Na pierwszy rzut oka widać, że
jest to człowiek chory. Kiedyś pra
cował, zajmował się sobą. Od pew
nego jednak czasu chodzi otępiały,
albo rzuca w swoim mieszkaniu
czym popadnie, bo stara się odpę-’
dzić jakieś urojone strachy. Pali
wszystko co ma. Ostatnio spalił buty
i chodzi boso. Nie umie sam kupić
sobie czegoś do jedzenia, a jeśli za
spokoi głód, pozostałą żywność wy
rzuca. Opieka społeczna z Otmu
chowa dała mu węgiel, opłaciła
mieszkanie, prąd, daje ubranie, na
wet pościel. Co z tego, kiedy on.to
wszystko podarł lub spalił. Kiedyś
stanął na ulicy wśród pędzących aut
i tak stał przez pięć godzin. Ktoś
wezwał policję, ale funkcjonariusze
powiedzieli, że on niczego złego nie
zrobił. A ludziom przecież chodziło
o to, że albo sam by się zabił, albo
ktoś straciłby życie w wypadku dro
gowym - mówi zdenerwowana ko
bieta.
Ten człowiek zapewne, gdyby
nie życzliwość pani Bogumiły,
umarłby z głodu i z brudu. Ona daje
mu jeść, opiera i uzupełnia spaloną.
odzież. Pani Bogumiła widzi, że
chory też się męczy. Nie u wszyst
kich znajduje zrozumienie. Wstyd
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zaczął on wyrzucać wszystko przez
okno, pani Bogumiła zadzwoniła do
Poradni Zdrowia Psychicznegó do
Nysy, gdzie wręcz błagała o domo
wą wizytę lekarza psychiatrę.
- Doktor Gibała zgodził się.
Prosiłam o wyznaczenie konkretnej
daty i godziny, tak aby nam nasz
chory nie uciekł - opowiada p. Bo
gumiła. - Bo on na sam dźwięk sło
wa „lekarz” ucieka gdzieś w pola. 28
września czekaliśmy od godz. 10 do
12, lekarz nie przyjechał. Skontak
towałam się znów z OPS, bo ten
człowiek zaczął szaleć. Opiekunka
społeczna poradziła, aby wezwać
pogotowie. Przyjechała karetka, po
tem wezwali policję jako asystę. I
wie pani co, obsada pogotowia
chciała wyjechać, bo stwierdziła że
nic tu po niej. Gdyby nie szantaż są
siadów, że jak to zrobią, zaraz do
wie się o tym telewizja, nie zabrali
by chorego do psychiafry. Kiedy
chory trafił w końcu do Nysy do le
karza, kamień mi spadł z serca. By
łam pewna, że w końcu mu pomo
gą. A po dwóch godzinach nasz
chłopak był z powrotem w domu. W
rozmowie telefonicznej dowiedzia
łam się od lekarza, że ustawa wyma
ga zgody chorego na hospitalizację.
On takiej nie wyraził!

BEZRADNY, JAK DZIECKO
Opiekunka społeczna z Otmu
chowa p.
Krystyna
*
Konieczna zna
dobrze mieszkańca podotmuchow
skiej wsi od 1995 roku.
- Przychodził do nas wtedy, kie
dy był zaniedbany, na skraju nędzy,
z długami za czynsz, z odciętym prą
dem. Najpierw chłopaka (bo on wy
gląda jak kilkunastoletni chłopa
czek - wychudzony, zaniedbany) do
prowadzałam do porządku - kąpiel,
ubranie, potem odkęcałam to, cze
go nie dopatrzył: regulowałam dłu
gi, doprowadzałam prąd, załatwia

wizytach u chirurga, a potem sam
ściągnął gips. Noga wygląda okrop
nie, cała zsiniała. Kilka razy palił
buty i chodził boso, nie czując zim
na - kontynuuje opiekunka OPS-u.
- Mężczyzna musi zostać zabrany do
szpitala na leczenie psychiatryczne.
Po nieudanym przewozie przez po
gotowie ratunkowe, kiedy to po ba
daniu lekarskim wrócił do domu,
przeprowadziłam rozmowę z leka
rzem psychiatrą - p. dr. Gibałą. On
mi poradził, abym złożyła wniosek z
ramienia OPS-u do Sądu Rejono
wego w Nysie o wydanie nakazu le
czenia psychiatrycznego dla tego
chłopaka. Lekarz obiecał, że mi po
może i sporządzi stosowną opinię
lekarza psychiatry, która musi być
dołączona do wniosku. Wypełniłam
wszystko, pismo jest w Sądzie. Jed
nak sprawa utknęła w martwym
punkcie, bo otrzymałam stamtąd in
formację o przesunięciu rozpatrze
nia na termin późniejszy z powodu
braku... opinii lekarskiej.
Wydzwaniam od 2 tygodni do
Poradni Zdrowia Psychicznego w
Nysie, gdzie uzyskuję od pielęgniar
ki odpowiedź, że albo lekarza nie
ma, albo że pan doktor... już sporzą
dza opinię. Jednak dokumentu
wciąż nie ma w sądzie! Ja jestem
bezsilna!

Uprosiłam gospodarza, aby nasz
podopieczny został trochę u niego,
bo zdrowy nie umiał o siebie za
dbać, a co dopiero z gipsem. Przy
znaliśmy mu zasiłek tak, że naje
dzenie miał pieniądze. Opał też do
stał. Ubranie zbierałam osobiście u
znajomych i sama mu zawoziłam.
Jednak ten uciekł do własnego
mieszkania.
Od prawie dwóch miesięcy cho
roba nasiliła się. Mężczyzna ma luki
w pamięci, wtedy gdzieś ucieka.
Albo się zamyka. Nie pamiętał o

Pani Bogumiła boi się, że nie
potrafi już upilnować chorego czło
wieka.
Ale czy to jej wina? Kobieta
bezinteresownie opiekuje się cho
rym sąsiadem, a przecież ma swoje
życie. Obie najżyczliwsze naszemu
bohaterowi osoby: opiekunka Kry-

Każdy, kto jest rodzicem, wie
jak wiele wysiłku i zabiegów potrze
ba, by wychować dziecko. Jest to
proces niezwykle skomplikowany i
trudny. W rodzinie często zdarzają
się sytuacje, w których rodzice nie
wiedzą jak się zachować.
A przecież rodzic to jedna z naj
bardziej trudnych i zarazem odpo
wiedzialnych ról. Jest także bardzo
nietypowa, bo w odróżnieniu od in
nych nie można się jej nauczyć.
Okazuje się jednak, że „dla chcące
go nic trudnego”. By pomóc rodzi
com w ich trudnym zadaniu, jakim
jest wychowanie dzieci, został stwo
rzony specjalny program. W Gim
nazjum nr 3 w Nysie zorganizowano
profilaktyczny program dla rodzi
ców i wychowawców. Ma on pomóc
rodzicom w zdobyciu umiejętności
budowania właściwych relacji mię
dzy dorosłymi a dziećmi.
Są to pierwsze tego typu zajęcia
w powiecie nyskim. W innych woje
wództwach już od jakiegoś czasu
taki program działa i cieszy się du
żym zainteresowaniem. Wszystko
zostało zorganizowane przez Cen-

trum Pomocy Psychologiczno-Peda
gogicznej w Warszawie. W każdym
województwie jest tylko kilka odpo
wiednio przeszkolonych osób, które
takie zajęcia mogą przeprowadzać.
W Nysie będą je prowadziły Iwona
Mikołajczyk i Bogusława Stępniow
ska. Zajęcia będą się odbywały w
niewielkich, 12-, 16-osobowych gru
pach. Powodem jest oparcie zajęć
na metodach aktywizujących. Ro
dzice będą brali w nich aktywny
udział. Mniejsze grupy zapewniają
lepszy kontakt między nauczycie
lem a rodzicem. Spotkania będą się
odbywały raz w tygodniu i trwały 2-3
godziny. Na cały program składa się
ich 10. Główne tematy, jakie zostały
przewidziane to uczucia w rodzinie,
rozwiązywanie problemów i kon
wiktów, system kar i nagród a także
kilka innych. Szkoła dla rodziców i
wychowawców została opracowana
w oparciu 0 koncepcję „Wychowa
nia bez porażek” Thomasa Gordo
na i książki Adele Faber i Elaine
Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby
dzieci nas słuchały i jak słuchać,
żeby dzieci do nas mówiły”.

NIE MA WINNYCH...
CHORY CIERPI!

styna Konieczna i Bogumiła B
mogły zrobić, zrobiły. Sen z po\
spędza jednak im obawa, że za
sprawa chorego podopieczn
znajdzie sądowy finał, wcześniej
dzie do jakiejś tragedii.
Lekarz psychiatra Krzysztof
bała, zapytany o przyczynę opóź
nia w wystawieniu lekarskiej o]
stwierdził, że to nie on się spó
tylko Ośrodek Pomocy Społeczn
Otmuchowie.
- Opinię wystawiłem 28 w
śnia. Jednak zanim OPS złożył w
sek do sądu, to ona się już zdeza
alizowała, bo jest ważna tylko 14
Dopiero gdzieś na początku bież
go tygodnia pani z OPS-u zac
alarmować, żebym sporządził op:
Musiałem zrobić drugą, mam
jeszcze dzisiaj (rozmowa toczył;
w piątek 27 października) dosta
do sądu - obiecał lekarz „Nowinc
Opinia lekarska dotarła do
sądowych w poniedziałek. Jedna
nie jest tak istotne, bo przez nieć
lę i tak nie rozpoczęto by procei
sądowej.
Jest nadzieja, że w końcu i
bohater uzyska potrzebną pome
informacji uzyskanej w Wydz
Rodzinnym Sądu Rejonowego
nika, że sprawa winna zostać ro:
znana i zbadana do 2 tygodni.
Czy chory człowiek, a ta
garstka życzliwych mu ludzi, wył
ma tyle dni? Czy proces chorob
nie będzie się wzmagał wraz z u
wem czasu?
Jedno jest pewne - takie spi
powinny być rozwiązywane o w
szybciej, bez interwencji prasy!
może potrzebna jest Kolejna tr
dia?!

Danirtajłh|gowicz-Hoi

Pierwsze spotkanie odbyłc
18 października w specjalnie p
gotowanej do tego sali. Przyd;
akcesoria, takie jak rzutnik czj
blica, zostały zakupione ża pie
dze, które na ten cel przydz
Urząd Miejski.
W zajęciach udział biorą rc
ce, którzy sami się zgłosili. Ich ć
ci to uczniowie pierwszych 1
gimnazjum.
Jeśli program się sprawi
wzbudzi zainteresowanie, to
dobne warsztaty mogą odbyć
ponownie. Rozważa się na
utworzenie stałego punktu. M;
że jest to dobry pomysł. W każi
mieście powinno być miejsce
którego rodzic zawsze w razie
trzeby mógłby się zgłosić i popr
o fachową radę. Pośrednio po
głoby to w rozwiązaniu wielu
dzinnych problemów i tym san
w wychowaniu dzieci. Miejmy
tern nadzieję, że program odni
sukces, a nauka nie pójdzie w I
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szyscy dealerzy odczuli załamanie rynku samochodowego

orny wrzesień
Wrzesień był w salonach samodowych najgorszym miesiącem
j roku. Na drogi wyjechało niełna 32 tys. nowych samochodów,
poprzednich ośmiu miesiącach
ybywało ich średnio 44,6 tys.
lk. Tegoroczna sprzedaż zmalała
> procent.
Znawcy rynku samochodowego
Mą, że sytuacja jest bardzo zła i
nie wskazuje na to, aby do końca
u sprzedaż samochodów mogła
osftąć. Skutki tej sytuacji odczuje
nież budżet państwa. W grudniu
że okazać się, że wzrost wpływów
gorocznej, zwiększonej akcyzy od
iochodów będzie równy spadkowpływów podatku VAT od ich
redaży.
Mniejsza sprzedaż samochodów
wolnienia części załóg w polskich
ryka6h motoryzacyjnych. Udział
iochodów produkcji krajowej w
tedaży spadł już do około 62 prot. Liczba sprzedanych aut z krajoh^akładów była do końca wrzei o ponad 111 tys. mniejsza niż rok
eśniej.
Wg danycn Głównego Urzędu
J*do końca pierwszego półrocza
O r. tlA-^olski sprowadzono poI 202 tys. nowych i używanych sachodów osobowych, z czego po1153 tys. sztuk od początku kwietdo końca czerwca, gdy obowiązya już podwyższona do 6 procent
vka akcyzy. Wśród potencjalnych
atorów czterech kółek nastąpił
ost zainteresowania kredytami na
up samochodów używanych,
(że się on z malejącymi cłami na
azdy sprowadzane z Europy Za
dniej.
Mało realne są szanse na za<.rzynie tendencji spadkowej w sprzey nowych samochodów. Niebagalym czynnikiem hamującym
tedaż są rosnące oprocentowanie
dytów i coraz wyższe koszty ubez:zenia autocasco, które jest obozkowe przy zakupie samochodu
kredyt.
Prawdopodobnie zostanie pobiekord z 1991 roku, kiedy to do
ski sprowadzono ponad 350 tys.
, Prywatnemu importowi sprzyja
de, 10-procentowe cło (dla samoidów z Unii Europejskiej). Za
i lata bariery celne na samochody
E i krajów CEFTA znikną zupełCzy nyscy dealerzy samochodów
lewoo”, Renault” i „Fiat” odczuli
imanie rynku samochodowego?
ie były tego przyczyny? O najlesprzedawanych modelach w na
rt regionie mówią Roman Wróvski z Motosprzętu, Jacek Fołtyn
HU Fomar Renault i Stanisław
ichalski - Fiat.

Roman Wróblewski
- Motosprzęt SC sprzedaż
samochodów Daewoo

Każdy kto śledzi prasę wie, że
dia nagłaśniają problem motoryji w Polsce. Obecne wyniki sprzey świadczą o załamaniu się rynku
tochodowego. Przyczyny są w
kszości znane. Po pierwsze: rząd
ładając budżet nie przewidział, że
iwyższając dwukrotnie akcyzę
woduje podwyżkę cen samocho/. Odbiło to się na spadku sprzey, ponieważ cena jest miernikiem
inności rynku. Po drugie, nasze
łeczeństwo jest coraz bardziej zu

bożałe. Ludzie nie mają pieniędzy a
stopy procentowe przy inflacji zosta
ły podniesione, czyli kredyty banko
we stały się drogie. W budżetach ro
dzinnych trudno pozyskać pieniądze
na spłatę ratalną nowego samocho
du. Poza tym do kraju dużo wwozi się
aut używanych i rozbitych. W warsz
tatach robi się ich kosmetykę a póź
niej cena takiego samochodu robi się
konkurencyjna w stosunku do ceny
nowego samochodu. Na samochody
importowane są coraz niższe cła, co
roku o pięć procent. Z tego powodu
największy spadek sprzedaży odno
towali krajowi producenci.
W tym roku najlepiej sprzedawał
się matiz, tico, lanos - czyli segment
A - B, segment samochodów najbar
dziej przyjaznych cenowo dla prze
ciętnego mieszkańca naszego regio
nu. Chłonność rynku na te modele
jest zawsze duża. Dzisiaj trudno po
zyskać klienta, który chciałby kupić
samochód w segmencie C - D. Są one
zbyt drogie.
Każdy dealer chce sprzedać jak
najwięcej samochodów. Z tego się
utrzymuje. Kampanię promocyjną
tworzą producenci przez cały okres.
Dzisiaj mamy duże upusty na każdy
model samochodu. Kończy się rok i
musimy sprzedać te auta zalegające
magazyny fabryczne i u dealerów.

Każdy z klientów „na dzień dobry”
otrzymuje upust 3 tysiące złotych
bądź pakiet ubezpieczeń. Utrzymu
jemy złomowanie starych pojazdów.
Dzisiaj nie da się sprzedać samocho
du wg cennika detalicznego. Każdy
samochód jest objęty jakąś promo
cją, w zależności od okresu oraz ilo
ści samochodów znajdujących się na
placu.
Sytuacja, jaką obecnie można za
obserwować w Daewoo na pewno w
jakimś stopniu jest odzwierciedle
niem u nas. Każdy klient kojarzy sa
mochód daewoo z firmą, która go
*
produkuje. Nie da się uciec od tych
problemów, z którymi boryka się ko
reański producent. Jest to podykto
wane problemami nie tylko w Polsce
ale i w Korei. Stąd też wszystkie za
kłady w Polsce, które odnotowały
spadek sprzedaży są zaniepokojone
obecną sytuacją gospodarczą, a tym
samym pociągnięciami związanymi z
redukcją pracowników, dającymi w
końcowym efekcie zmniejszenie
kosztów produkcji. Jeżeli nie znaj
dzie się inwestor strategiczny, który
fffzejmie firmę Daewoo to ten kon
cern nie wytrzyma konkurencji na
rynku.
Dzisiaj w świecie jest trend zwa
ny globalftaąją i od tego nie będzie
odwrotu. Nie będżie dwudziestu pro
ducentów samochodów, tylko duże
koncerny, kooperacje typu Ford -

General Motors. Żadna pojedyncza
firma samochodowa nie da sobie
rady sama, musi związać się z inną,
większą, konkurencja ciągle wyko
rzystuje niepowodzenia Daewoo,
choć sama ma też problemy. Da
ewoo ma rozwiązania, jak to uspoko
ić, jak zapewnić klienta o trafności
wyboru marki. Ten okres jest trudny
dla dealerów jak i samego koncernu.
Daewoo w Polsce zarabia, natomiast
w Korei nie. Nie ma problemu Da
ewoo w Polsce. Jest problem w Ko
rei. Jeżeli na dzień dzisiejszy Daewoo
utraciło 29% klientów w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłe
go, to tym samym Ford stracił 31%,
Fiat 17% rynku. Wiele firm odnoto
wało spadek sprzedaży.
Wchodząc na polski rynek kore
ański tygrys, nie znając kulis kontrak
tu, przejął bardzo duży majątek. Wy
wiązał się z tych zobowiązań tworząc
szereg inwestycji. Dzisiaj w Warsza
wie są najnowsze linie technologicz
ne, doposażone hale produkcyjne. To
są pieniądze, które w Polsce zostaną.
Na pewno przy tak ekspansywnym
wejściu do Polski popełniono szereg
błędów, gdzie koreańscy stratedzy
nie dostosowali się do warunków i
realiów jakie panowały w Polsce. Pol
ski pracownik chroniony dużym pa
rasolem socjalnym podrożył koszty

produkcji. Klimat - przykład lakierni
w Nysie, gdzie technologia nie była
przewidziana do pracy w warunkach
zimowych. Th gigantomania, przein. westowanie czy „wszystko na pokaz”
robione w pośpiechu nie sprzyja wi
zerunkowi firmy. Inne firmy podcho
dzą do tego bardziej wstrzemięźliwie,
bardziej po gospodarsku.
Myślę, że firma Daewoo będzie
dalej istniała na polskim rynku. Ma
najbogatszą sieć dealerską, sieć ser
wisową, najnowocześniejsze salony
sprzedaży przystosowane do przyja
znej obsługi klienta. Wg mnie te nie
powodzenia wkrótce miną a wybrany
inwestor strategiczny da swoją nazwę
i image firmy ulegnie korzystnej
zmianie.

Jacek FoltyirPHU Fomar
Koncesjoner Renault

Nasz lokalny rynek nie jest łatwy.
Działamy w określonych warunkach,
na określonym terenie. Oczywiście,
większość firm odczuła spadek
sprzedaży. Na szczęście w Renault
udział w rynku sprzedaży wzrósł, je
żeli chodzi o sprzedaż ogólną. W po
równaniu do roku ubiegłego jest to
prawie sześcioprocentowy wzrost i
jako firma Renault nie mamy powo
dów do narzekań. Chciałbym pod
kreślić, że prawdziwy dramat przeży
wają firmy produkujące samochody

w naszym kraju, gdzie ten spadek wy
nosi ponad trzydzieści procent. Wg
mnie jest kilka przyczyn spadku
sprzedaży. Kryzys terr
*zaczął
się już w
kwietniu, wszyscy wiążą to z podwyż
ką akcyzy. Ale przecież nic nie dzieje
_się z dnia na dzień. Na to złożyło się
kilka przyczyn. Na pewno w innych
salonach moi koledzy również to po
twierdzą. Pierwsze, to wzrost akcyzy
na samochody do 6%. Drugie - cią
gła podwyżka paliw. Po trzecie większość samochodów jest kupowa
na w kredycie a stopy procentowe
wzrosły, co nie sprzyja sprzedaży.

fic produkowany wspólnie z Oplem.
Uważam, że o przyszłość Renaulta
nie musimy się obawiać.
Prawie wszystkie liczące się firmy
na rynku stosują wszelkiego rodzaju
rabaty zachęcając w ten sposób
klientów do zakupu samochodów.
Oczywiście firma Renault nie zostaje
w tyle. Obecnie mamy bardzo atrak
cyjny kredyt. Jego oprocentowanie
wynosi 5%, co przy obecnym kredy
cie bankowym jest bardzo dobrą
ofertą. W październiku cały pakiet
ubezpieczeniowy na cały rok dawali
śmy gratis. Przy zakupie samocho- •

Uważam, że głównym powodem
spadku sprzedaży samochodów jest
to, że wśród Polaków zapanował ja
kiś pesymizm. Zakup samochodu
jest poważną inwestycją, sporym wy
datkiem a sytuacja w kraju nie sprzy
ja aż tak dużym inwestycjom. Dlate
go prawdopodobnie ten kryzys jesz
cze się pogłębi.
Do tego dochodzi duży wzrost
sprzedaży samochodów używanych
sprowadzanych z zagranicy. Z roku
na rok na te samochody obniża się
cła, co sprzyja importowi indywidu
alnemu. Prawdziwy napływ nastąpi
za trzy lata, kiedy cła zostaną całko
wicie zniesione. Jeżeli ze strony rzą
du nie będzie łozwiązań systemo-

dów ciężarowych stosujemy również
rabaty, których udzielamy firmom.
Oprócz tego, jak w każdym szanują
cym się salonie, odbywają się nego
cjacje cenowe z klientami indywidu
alnymi.

wych, to wielu firmom będzie bardzo
trudno utrzymać się na rynku.
W naszym salonie jest kilka mo
deli samochodów, których sprzedaje
się najwięcej. Do nich należy renault
clio, cała rodzina renault megane.
Bardzo dobrze sprzedaje się renault
scenie. Renault ma całą paletę samo
chodów, od najmniejszych do cięża
rowych, dlatego w każdym segmen
cie coś się sprzedaje. Firma Renault
w przyszłym roku wprowadza nowe
modele samochodów, z którymi wiążemy duże nadzieje. Po niedawnych
premierach renault clio, moderniza
cji samochodu renault scenie, w przy
szłym roku pojawi się nowa laguna
oraz nowy samochód dostawczy traf-

Stanisław Grochalski
- dealer Fiata

Nie da się ukryć, że tak jak w ca
łym kraju, tak i u nas, w Fiacie spada
sprzedaż samochodów. Moja firma
odczuła spadek sprzedaży. Wiado
mo, mniejsza sprzedaż powoduje
pewne straty firmy. Najważniejszą
przyczyną spadku sprzedaży jest za
łamanie gospodarcze kraju. Brak
pieniędzy, brak pracy. To nieroze-

rwalnie wiąże się ze spadkiem sprze
daży.
Najczęściej sprzedajemy fiata seicento i punto. Dalej sienę i palio.
Zdarzają się jeszcze osoby, które py
tają o malucha, ale trzeba się liczyć z
tym, że będzie on tylko do końca
roku. Promocję nam narzuca kon
cern Fiata i od niego jest to wszystko
uzależnione. My nie mamy możliwo
ści, aby zaoferować jakieś ekstrapromocje dla klienta. Przy końcu roku,
lub na początku 2001 na samochody
wyprodukowane w roku 2000, które
nie zostały sprzedane, Fiat prawdo
podobnie zaoferuje upusty w grani
cach 3-5 tysięcy złotych.
jp
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Pasuję cię na zucha - malucha

'

-

Pełnoprawne przedszkolaki
W ubiegłym tygodniu w Publicz
nym Przedszkolu w Graczach odbyło
się uroczyste pasowanie na zucha - ma
lucha. W uroczystości wzięło udział 21
przedszkolaków, którzy w tym roku
zaczęli uczęszczać do przedszkola. W
akcie pasowania maluchom towarzy
szyli rodzice.
- Staramy się, aby dzieci przede
wszystkim poznały same siebie i zaak
ceptowały - powiedziała dyrektorka Jo
lanta Juzwa. - Następnie chcemy uści
ślić współpracę ze szkołą podstawową
tak, aby dzieci, które wychodzą z przed
szkola, miały łatwiejszy start w szkole.
Chcemy, aby nasze przedszkole więcej
zaistniało w naszym środowisku.
Graczewskie przedszkole liczy trzy
oddziały, do których uczęszcza 66 dzie
ci. Czwarty - zamiejscowy w Magnuszowicach, gdzie codziennie przebywa
21 dzieci. 87 pociechami opiekuje się
siedmiu nauczycieli. Aby podwyższyć
finanse przedszkola, rodzice sami pod
nieśli składkę na Komitet Rodzicielski
z 15 do 30 złotych. Przedszkolaki za
wsze mogą liczyć na hojność prezesów
spółki „Bazalt” w Graczach i RSP Wydrowice.
Uroczystość pasowania na pełno-

Rodzice malują domek

prawnego przedszkolaka prowadziły
Mariola Zalejska i Grażyna Choroszy.
Impreza rozpoczęła się piosenką
„Mamo, tato, wilamy was”. Dzieci wraz
z rodzicami, trzymając się za ręce stali
we wspólnym kręgu aktywnie uczest
nicząc w zabawach. Jak podkreślały na
uczycielki, te zabawy można z powo

dzeniem stosować w domu. Pomoże to
w jeszcze lepszym stopniu w nawiąza
niu kontaktu maluchów z rodzicami.
W jednym z konkursów uczestni
czyli rodzice. Korzystając z podpowie
dzi dzieci, z przepaską na oczach musieli narysować dom. Uciechy było co
niemiara.

GOŚWINOWICE

Zabawy przedszkolaków

Dziś zabawa - dziś dożynki
Miały swoje dożynki wsie, gminy
i powiat - mają też przedszkolaki.
Kultywując tradycje ludowe grupa
sześciolatków z przedszkola w Goświnowicach przygotowała inscenizację
pt. “Rolnik orze ziemię czarną”.
Wspomniana uroczystość odbyła się
w dniach 13 -18 października.
Poprzebierane m.in. za żniwia
rzy, piekarzy i zespoły ludowe dzie
ciaki doskonale się bawiły, tańczyły
i chętnie brały udział w konkursach
zorganizowanych przez swoich wy
chowawców.
Imprezę uświetnili zaproszeni
goście: rodzice, mieszkańcy wsi oraz
uczniowie z miejscowej szkoły pod
stawowej.
MB

Pasowanie

Wzruszenie po pasowaniu

Tatuś też potrafi się ba\

Występy i śpiewy ludowe

Zabawa rodziców z dziećmi

Mali żniwiarze

Starosta i starościna

Wreszcie nadeszła chwila, na któ
rą dzieci czekały z niecierpliwością. Dy
rektorka Jolanta Juzwa dotykając ra
mienia każdego przedszkolaka olbrzy
mim ołówkiem, mówiąc „pasuję cię na
zucha - malucha” dokonała aktu pa
sowania. Każdy z pełnoprawnych już

przedszkolaków otrzymał pam
medal.
Imprezę zakończyła piosei
stem sobie przedszkolaczek, nie
szę i nie płaczę” oraz współ nj
poczęstunek.
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Napadł na kobietę, szukała go policja, a on jakby nigdy nic prowadził sesję Niepubliczna w publicznej
Rady wraz z miejscowym komendantem komisariatu

Radny
bez honoru

Spóźniona decyzja
Część radnych nie jest pewna czy przekształcenie pu
blicznej służby zdrowia w niepubliczną rózwiąże pro
blem opieki medycznej w gminie

Otmuchowscy radni podjęli
uchwałę o likwidacji Samodzielne
go Publicznego Zakładu Opieki
* Zdrowotnej. W obecnym kształcie
Zakład będzie funkcjonował jeszcze'
Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie nie ustąpi ze stanowiska, bo chro do końca tego roku. Następnie wy
nią go radni z rządzącej gminą koalicji i podwójny głos przysługujący przewodni konywane do tej pory przez SP ZOZ
świadczenia z zakresu podstawowej
czącemu
opieki zdrowotnej, fizykoterapii,
masażu leczniczego i laboratorium
Wniosek o odwołanie przewod
przejmie z dniem 1 stycznia 2001 r.
niczącego Tadeusza Łukasiewicza
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro
złożył na ubiegłotygodniowej sesji
wotnej
“Omega” z Paczkowa.
w imieniu opozycyjnego klubu rad
nych “Nasza Gmina 2000” Piotr
Storoż. Opozycja zarzuciła prze
wodniczącemu, że naruszając wie
lokrotnie prawo ośmiesza i kom
promituje władzę samorządową
wobec społeczności lokalnej.
S Wniosek został zgłoszony po
tyrrbjgk “Nowiny Nyskie” w arty
kule pod tytułem “Radny bandyta”
opisały zacSs^ysyiie przewodniczą
cego Rady, który napadł na swoją
sąsiadka) o małojej nie udusił.
PrzypSrnnijmy, w niedzielę - 22
października, będący pod wpływem
alkoholu przewodniczący Rady
Miejskiej w Otmuchowie Tadeusz
Lukasiewicz wtargnął do mieszka
nia swojej sąsiadki, rzucił się na
nią, złapał za szyję i zaczął dusić. Nie będziesz się tu k... rządziła krzyczał. Kilka razy uderzył kobie
tę o ścianę.
* Nie wiadomo, jaki finał miała
by ta historia, gdyby nie syn ofia
ry, który obudził swojego ojca.
Mężczyzna zdołał odciągnąć ban
dytę od swojej żony. Wtedy kobie
ta uciekła z domu przez okno. Ko
rzystając z pomocy sąsiada zawia
domiła policję. Postępowanie kar
ne w tej sprawie prowadzi Komen
da Powiatowa Policji w Nysie. Za
czynną napaść, przewodniczącemu
grozi kara od trzech miesięcy do
pięciu lat więzienia.

Uratowany
własnym głosem

Jak głosowali radni nad odwołaniem prze
*
wodniczącego Tadeusza Łukasiewicza

Za odwołaniem:
Edward Białoskórski
Zbigniew Cholewa
Wiesław Czarnecki
Marian Maziarz
Roman Ożański
Janusz Piotr Storoż
Władysław Studnicki
Jan Szczygieł
Jan Woźniak

Przeciw odwołaniu:
Piotr Burski
Ireneusz Chmielarski
Halina Czepiel
Józef Kliś
Władysław Konik
Tadeusz Lukasiewicz
Teresa Nosal
Waldemar Sommer
Jan Stępkowski

Zanim przeprowadzono głoso
Wstrzymali się:
wanie, przewodniczący Rady za
proponował na sekretarza obrad
Anna Ludwa
swojego zastępcę Piotra Żyrka, ten
Józef Sieprawski
się zgodził i zasiadł obok Łukasie
Edward Żurek
wicza. Warto przypomnieć, że Piotr
Żyrek pełni funkcję komendanta
Piotr Żyrek
policji w Otmuchowie.
*
Radni dwukrotnie głosowali
nad wnioskiem o wprowadzenie do
ustalonego wcześniej porządku ob
przeciw, a czterech wstrzymało się
przewodniczącego Rady. Było to w
rad punktu, który zakładał odwo
od głosu. W takim przypadku głos
czerwcu br. Powód był ten sam.
łanie przewodniczącego i powoła
Tadeusz Lukasiewicz został za
przewodniczącego Rady liczy się
nie na jego miejsce nowego szefa
podwójnie. T. Lukasiewicz głosował
trzymany przez policją z powodu
Rady. Pierwsze głosowanie trzeba
przeciw swemu odwołaniu i nadal
awantury domowej. Wówczas jego
było powtórzyć ponieważ ilość od .będzie pełnił funkcję.
ofiarą była żona. Przewodniczący
danych głosów nie zgadzała się z
Siedzący obok dziennikarza wtedy także był pod wpływem al
liczbą radnych obecnych na sali (9
“Nowin Nyskich” przybyli na sesję
koholu. Wezwana na miejsce poli
za, 9 przeciw i 3 wstrzymujących
mieszkańcy skwitowali to krótko cja zabrała pijanego awanturnika
się, przy 22 obecnych).
To skandal. To już drugi taki wnicfdo Komendy Powiatowej Policji w
Wyraźnie poirytowany tym fak
Nysie, gdzie pozostał do wytrzeź
sek przeciwko przewodniczącemu,
tem radny Maziarz pytał sekreta "a ci go dalej chronią.
wienia.
rza obrad. - Panie radny Żyrek, czy
Do odwołania przewodniczące
zna pan obowiązki jakie spoczywa
go
nie
doszło, ponieważ radni z ko
Do trzech razy?
ją na sekretarzu obrad?
—■
alicji rządzącej w głosowaniu od
W powtórzonym głosowaniu
Juz raz opozycyjni radni z klu
rzucili porządek obrad i na tym za
; doszło do pata: 9 radnych było za
bu “Naśza Gmina 2000” próbowa
kończono wówczas sesję.
i odwołaniem przewodniczącego, 9
li odwołać Łukasiewicza z funkcji
Maciej Byczek

dycznych. Ponadto stan zadłużenia
Samorządowej Służby Zdrowia po
ważnie obciąża budżet gminy. We
dług radnych z Komisji Zdrowia,
łączny dług SP ZOZ w Otmuchowie
wynosi ponad 200 tys. zł. Zobowią
zania te musi pokryć gmina ponie
waż jest organem założycielskim tej
placówki. Skąd weźmie na to pienią
dze - jeszcze nie wiadomo.

»
...inni protestują
- Przeciwko powstaniu drugiej

Ośrodek zdrowia przy ulicy Krakowskiej 17

Pozostałe świadczenia z zakresu
specjalistycznej opieki zdrowotnej
(stomatologia, okulistyka, ginekolo
gia) przejmą gabinety prywatne.
Wszystkie wspomniane świadczenia
wykonyw.ane będą w pomieszcze
niach dotychczasowej placówki zdro
wia w Otmuchowie przy ulicy Kra
kowskiej 17.
Jedni się
cieszą...
*
Swojego zadowolenia z faktu
powstania drugiej takiej placówki w
Otmuchowie nie krył burmistrz
Krzysztof Konik (w lipcu większość
załogi SP ZOZ w Otmuchowie ode
szła z pracy zakładając własną przy
chodnię “Elmed” przy ul. Nyskiej przyp. red.). Uważa on, że konku
rujące ze sobą prywatne przychod
nie mogą tylko poprawić jakość
świadczonych .przez nie usług me-

placówki medycznej w mieście za
protestował radny Marian Maziarz,
który uważa, że dwa centra medycz
ne przy tak małej populacji miesz
kańców nie poradzą sobie finanso
wo. Uważa on też, że umowa prze
kazania obiektu jest źle przygotowa
na.
- W związku z tym uważam, że
ten stan, który w tej chwili zaistniał
powinien być stanem tymczasowym
- powiedział Marian Maziarz. Umowa winna być zawarta na rok i
po roku należy do tego wrócić po
przez ogłoszenie przetargu, do któ
rego zaproszono by działających tu
taj lekarzy. Ja wiem, żę w tej chwili
głównie chodzi o przejęcie tego ma
jątku. Dlatego jestem przeciw tej
uchwale i klub “Nasza Gmina” rów
nież.
MB

Nie mogę zrozumieć działań, które teraz wokół nas
się dzieją. Dlaczego dezinformuje się pacjentów ?

Nie obawiam się
konkurencji
Rozmowa z prezesem spółki
medycznej “Elmed”, lekarzem pe
diatrą Arturem Żerkowskim.
“Nowiny Nyskie” - Przybędzie
wam nowa konkurencja w wykony
waniu usług medycznych w Otmu
chowie. Spółka jest z Paczkowa i
postarała się o pomieszczenia obec
nego SP ZOZ. Czy nie mogliście wy

tam teraz być, zamiast adaptować
budynek, w którym sięi teraz znaj
dujemy?
Artur Żerkowski - My wtedy
wyszliśmy z propozycją wydzierża
wienia tamtych pomieszczeń, bo nie
chcieliśmy szukać nowego lokalu.

dokończenie na str. 14
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Wieczór autorski Pawła Lelonka
9

Nie obawiam się
konkurencji
Niestety nie było takiej woli ze stro
ny samorządu, pana burmistrza.
Dostaliśmy odpowiedź odmowną.
Zresztą czekaliśmy na nią bardzo
długo, bo ofertę złożyliśmy w kwiet
niu lub na początku maja, a odpo
wiedź dostaliśmy pod koniec czerw
ca, gdzie wiadomo było, że nasze
wypowiedzenia z pracy wchodzą w
życie z dniem 1 lipca. Od tego czasu
byliśmy bez pracy. Dlatego szybko
musieliśmy organizować sobie nowe
miejsce pracy.
Wówczas nie zgodzono się na
wydzierżawienie tych pomieszczeń,
a teraz okazuje się, że można je wy
dzierżawić lekarzom spoza Otmu
chowa. Jedynym lekarzem z Otmu
chowa, który będzie tam pracował,
będzie doktor Cholewa.
- Pan doktor Cholewa pracuje
teraz u was?
- Tak, pracuje u nas. Trudno mi
jako lekarzowi w jakiś sposób to
oceniać. Natomiast przyszedł do
nas do pracy, cały czas mówiąc, że
będzie u nas pracował. Niedawno
dowiedziałem się, że odchodzi z
dniem 1 stycznia 2001 r. i będzie
pracował w konkurencyjnej firmie.
Jest to dla mnie trochę dziwne po
stępowanie. Ale tak niestety jest.
- Razem z panem Cholewą
odejdzie jakaś grupa jego pacjen
tów?
- Automatycznie to się oczywi
ście tak nie odbywa. Pacjenci mu
szą na nowo wypełniać i składać
deklaracje, bo jest to nowy niepu
bliczny zakład opieki zdrowotnej.
Część tych pacjentów już teraz
deklaruje, że nie odejdzie' że zo
staną, bo są zadowoleni z naszych
usług, które tu świadczymy. Acz
kolwiek ja muszę się liczyć z tym,
że część pacjentów oczywiście pój
dzie za doktorem Cholewą. Nie
mam też im tego za złe, bo wybie
rają lekarza i mają prawo iść tam,
gdzie on będzie pracował.
- Powróćmy jeszcze do sprawy
wydzierżawienia pomieszczeń w
budynku przy Krakowskiej 17.
Pan burmistrz Konik upiera się,
że już w styczniu proponował prze
kształcenie publicznej opieki
zdrowotnej w niepubliczną. Tylko
że nikt nie był tym wtedy zainte
resowany.
- Ja w styczniu zostałem kie
rownikiem przychodni w SP ZOZ,
kiedy dyrektorem był pan Filipow.
Wtedy z panem Filipowem zgłosi
liśmy taki wniosek, że niemożliwe
jest prowadzenie tej przychodni w
taki sposób, w jaki ona funkcjono

wała i, że konieczne są zmiany w
postaci przekształcenia tej placów
ki w niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej. Wtedy zgłosiliśmy
koncepcję, że trzeba tę przychod
nię podzielić na 3 sektory, na pod
stawową opiekę zdrowotną czyli to,
co my robimy dzisiaj, na tak zwa
ną specjalistykę,’czyli przychodnię
specjalistyczną i wyodrębnić labo
ratorium jako zupełnie niezależny
człon, który by się sam finansował.
Jednak wtedy była taka sytu
acja, że załoga SP ZOZ-u nie była
przygotowana do tego. Powstał
konflikt głównie na podłożu związ
ku zawodowego pielęgniarek, któ
re obawiały się, że zostaną zwolnio
ne z pracy. Zakończyło się to
straszną awanturą i pan Filipow
musiał odejść. Rzeczywiście bur
mistrz na początku wyrażał zain
teresowanie. Z tym, że było to za
interesowanie ze strony pana bur
mistrza, natomiast nie było żadne
go zainteresowania ze strony Za
rządu. Na którymś tam spotkaniu
Zarządu stwierdzono, że nie ma
jeszcze woli społecznej i nie bę
dzie żadnego przekształcenia.
Natomiast wybrano nowego
dyrektora, a przychodnia została
w takiej samej postaci w jakiej
jest. Za to my stwierdziliśmy, że
nie jest możliwa dalsza praca w takicff warunkach i złożyliśmy swo
je wypowiedzenia.
- Nie tylko “Omega” zabierze
wam pacjentów. W Kałkowie ma
powstać trzecia niepubliczna pla
cówka, która będzie oddzielną fir
mą. Ten torcik do podziału jest w
gminie Otmuchów
*
coraz mniejszy.
- Nie obawiam się konkuren
cji. Uważam, że konkurencja na
rynku usług medycznych jest bar
dzo potrzebna. Oczywiście jeżeli
będzie to konkurencja merytorycz
na, tzn. będzie się to odbywało na
takiej zasadzie, że staramy się jako

Spisane legend;

zakłady świadczyć najlepsze usłu
gi dla pacjentów, staramy się rze
czywiście nieść tę opiekę i pomoc
w taki sposób, który będzie tych
pacjentów ściągał. To ja takiej kon
kurencji się nie boję.
Natomiast nie mogę zrozumieć
działań, które teraz wokół nas się
dzieją. Dlaczego dezinformuje sij
pacjentów, np. przekazuje się im
informację z tej drugiej strony, że
nasza przychodnia nie będzie ist
nieć od 1 stycznia 2001 r., że zo
stanie zamknięta, a w związku z
tym żeby się ludzie przepisywali do
“Omegi”. Takiej konkurencji się
obawiam.
- Kto konkretnie ze strony
“Omegi” rozpuszcza takie plotki?
- Nie chcę operować nazwiska
mi. Bo ja nikogo nie złapałem za
rękę i nie chciałbym, żeby się to
odbywało na zasadzie wzajemne
go napuszczania jednych na dru
gich. Dziwne jest natomiast to, że
tą akcję dezinformacji prowadzą
nie pracownicy “Omegi” ale oso
by wydawałoby się, że nie związa
ne z nią. Pracownikom SP ZOZU, wmawia się, że jak nie zbiorą
deklaracji, to nie będą mogli póź
niej pracować w przychodni
“Omega”.
Ze swojej strony chciałbym
zapewnić naszych pacjentów, że
my dalej będziemy funkcjonowa
li na tych samych zasadach jak do
tej pory. Będziemy się starali,
żeby te nasze usługi były świad
czone na jak najwyższym pozio
mie. Jeżeli część pacjentów zosta
nie w pewien sposób zdezinformowana i odejdzie od nas, to ja
mam nadzieję, że jak zobaczą jak
tam będzie i jeżeli rzeczywiście
ten poziom świadczonych usług
nie będzie im odpowiadał, to w
pewnym momencie wrócą.
Dopóki oni nie wiedzą jeszcze
jak to będzie funkcjonować, to
być może, że się tam zapiszą.
Natomiast zgłosiłem też ofer
tę do kasy chorych na otworzenie
od 1 stycznia specjalistyki. Chcę
tu otworzyć gabinety: ginekolo
giczny, dermatologiczny, urolo
giczny, neurologiczny, ortope
dyczny, pediatryczny i stomatolo
gięW chwili obecnej jesteśmy na
etapie kupowania ultrasonografu.
W taki sposób chcemy właśnie
konkurować.
Maciej Byczek

Przedstawieniem o nimfie Stinie
rozpoczął się wieczór autorski Paw
ła Lelonka. Spektakl pod kierownic
twem Cecylii Janickiej przygotowa
ły dzieci ze świetlicy środowiskowej
przy Ul. Opolskiej w Niemodlinie.
Jest to legenda związana z zamkiem
niemodlińskim i rzeką Ścinawą. Wyjaśnia ona pochodzenie nazwy
rzeki Ścinawy i tego, jak powstał za

mek - mówi Cecylia Janicka.
Scenografię przygotowała Rena
ta Planert, nauczycielka Szkoły Pod
stawowej nr 2. Duży wkład w przy
gotowanie spektaklu miała kierow
niczka świetlicy Barbara Sarna. Tek
sty w dużej mierze opracował były
uczeń SP 2 Michał Wawrzyniak. Po
magały mu w tym dzieci i reżyserka
przedstawienia - Cecylia Janicka.

(Od prawej) Paweł Lelone
prof. Damian Tomczyk

Legenda o nimfie Stinie

Przedstawienie było wprowadze
niem do wieczoru autorskiego Paw
ła Lelonka, autora książki „Legen
dy i podania znad Ścinawy Niemo

dlińskiej1’.
Paweł Lelonek - emerytowany
nauczyciel biologii, długoletni dyrek
tor niemodlińskiego ogólniaka kil
ka lat temu, za namową, rozpoczął
publikowanie swoich pięknych le
gend i podań na łamach „Nowin
Nyskich”. Opublikowanie kilkudzie
sięciu legend zaowocowało wyda
niem przepięknej książki, która, jak
powiedział autor słowa wstępnego,
prof, dr hab. Damian Tomczyk - jest
dowodem, że biologia ściśle łączy się
z historią.
- Paweł Lelonek wykazał się wiel
ką erudycją w zakresie istniejącej li
teratury zarówno niemieckiej, jak i
polskiej - mówił podczas spotkania
recenzent książki prof. Damian
Tomczyk. - Wykorzystał, co zasługu
je na specjalne podkreślenie, rela
cje spisane przez przedwojennych i

powojennych mieszkańców z
niemodlińskiej, a także gronu
ne od lat zhiory własne.
Książka Pawłą Lelonka
pierwszą pracą dotycząca części
loru ziemi niemodlińskiej, praw
nierską.
Na spotkanie z autorerifpr:
ło wiele osób, którym leż^na sc
czują się związani z ziemią n^
dlińską. Wśród przybyłych w
było osoby z Opola, Nysy, Tuł
Łambinowic, Korfantowa. W <
sali bursy brakowało miejsc.
Jak zwykle, na tego rodzaji
prezach nie było przewodnie:
Komisji Oświaty i Kultury 1
Miejskiej, władz samorządowyc
przedstawicieli Zarządu Mi
Przecież książka Pawła Lelonl
znakomita prezentacja Niemoc
podana na tacy. Tylko vtykorzj
Przez słabe nagłośnienie, znów
cono szansę na zaistnienie Ni
dlina w województwie.

NIEMODLIŃSKIE KRYM INALKI
Pijany kierowca dachował, na
stępnie uszkodził solidny płot na pry
watnej posesji. Zdarzenie miało miej
sce 20 października około godz. 16.00
ha ulicy Podgórnej w Niemodlinie.
52-letni S.S., mieszkaniec Niemo
dlina prowadząc po pijaku malucha
najechał na krawężnik, wywrócił się
do góry nogami - kołami, następnie
wpadł na płot prywatnej posesji. Stra
ty ogółem wynoszą około 1.500 zło
tych.

Dwóch mężczyzn, 34-letni
opolanin i 27-letni mieszkaniec
Graczy od właściciela jednego z
przydrożnych zajazdów w okoli
cach Niemodlina w zamian za po
zostawienie w spokoju automatów
do gry, próbowało pobrać opłatę.
Nie udało się im to, ponieważ wła
ściciel powiadomił o tym fakcie
policję, która ostatnio jest bardzo
uczulona na wymuszanie haraczy.
Do' remontowanych dwóch

mieszkań w prywatnym budynku własność KH ZHP, czajnik - nauczy
przy ul. Opolskiej w Niemodlinie cielom oraz rower - palaczowi.
nocą 25 października dokonano wła
mania. Z niezamieszkałych jeszcze
' Awantury domowe w niektórych
pomieszczeń nieznani sprawcy skra "rodzinach zdarzają się bardzo czę
dli biżuterię, sprzęt rtv, pieniądze i sto. Jednak ostatnia, która wydarzy
dqkumenty. Straty - około 3,5 tys.
ła się w Niemodlinie, mogła okazać
złotycji.
się tragiczna w skutkach dla 28-letNastępnej nocy, nieznany spraw
niego S.K. Będąc w stanie nietrzeź
ca włąmał się do oddziału szkoły wym, urządził on w domu karczem
podstawowej przy alei Wolności w ną awanturę. Groził swojej żonie, że
Niemodlinie. Skradł magnetowid - ją zabije. Wykorzystując nieuwagę

pijanego męża, żona uciekła z c
powiadamiając policję o zajści
tym czasie pijany S.K. wycić
sznur chcąc się powiesić.
Gdy wezwani na interwencj
licjanci przybyli do mieszkań
ostatniej chwili odcięli ze sznui
szącego już awanturnika. Po u
leniu pomocy lekarskiej, trafił <
opolskiego aresztu.

JC
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? zakończeniu wojny najpierw uległ likwidacji szpital ewangelicki i sierociniec, a w roku bieżącym ulega likwidacji szpital .sięgający
'joimi tradycjami czasów średniowiecznych

L historii niemodlińskich szpitali
Szpital w Niemodlinie (tak w
edniowieczu określano przytuc dla biednych ludzi) wzmianwany był w przywileju z 1539 r.
:ęść kosztów utrzymania szpitaspoczywała na mieszczanach
^modlińskich. Zobowiązani byli
ii mianowicie łożyć na wzmianwany szpital określoną ilość
ąki na chleb i kluski, 12 srebrch gjoszy na mięso i ubrania,
zamian za to chorzy zobowiąni byli do codziennego odmaania różańca w intencji ofiaroiwców.
W 1784 r. nyski kanonik Bar zapisał w testamencie sporą
/otę pieniężną na utworzenie w

Niemodlinie szpitala, w którym
znajdowałyby się trzy łóżka dla
mężczyzn i trzy dla kobiet. Zarząd
nad szpitalem sprawowali miejsco
wy proboszcz oraz magistrat.
Szczególnie duże zasługi dla roz
woju tego szpitala położył pro
boszcz niemodliński Ilgner.. (W
źródłach brak jest infdTmacji o
późniejszych losach tej placówki).
W 1 połowie XIX w. zorgani
zowano w mieście szpital przezna
czony dla ludności ewangelickiej.
Jego początki sięgają 1828 r. Wów
czas to baron von Keller z niemo
dlińskiego garnizonu kirasjerów,
sam ciężko chory, ofiarował w te
stamencie 150 talarów na założe

nie szpitala ewangelickiego. Mie
ścił się on w okolicach Rynku, przy
ówczesnej Gartenstrasse. Zarząd
nad szpitalem sprawowała‘rada
miejska. W1833 r. otrzymał on sta
tut wzorowany na statucie szpitala
we Wrocławiu. Statut ten dokład
nie określał prawa i obowiązki za
równo zarządu, jak i mieszkańców
Niemodlina względem nowo utwo
rzonego szpitala.
W 1860 r. powstał (głównie z
fundacji hr. Joanny Praschmy)
szpital katolicki św. Jadwigi, poło
żony w obwodzie zamkowym (szpi
tal ten istnieje do dziś i obecnie
toczy się batalia w celu zlikwido
wania go - szpitala posiadającego

riemodlińscy harcerze otrzymali kamerę wideo

/Harcerskie wieści
Miło nam donieść, że dzięki
Iowinom”, niemodliński Hufiec
IP za najlepszą promocję mediallat 1999/2000 otrzymał w nagrokamerę wideo od Komendy Chogwi ZHP. Jak powiedziała komenntka hufca Agnieszka Zawadzka,
iennikarz „Nowin” był wszędzie
ecny tam, gdzie się coś ciekawego
iało.
Zlot chorągwiany, jedno z najiżniejszych harcerskich wydarzeń,
c co roku tradycyjnie odbywał się
Ośrodku Chorągwianym w Turae. Również tradycyjnie uczestniczą
nim harcerze z Komendy Hufca
:IP Niemodlin. W tym roku, 30
ześnia wraz z niemodlińskimi harrzami w zlocie uczestniczyło
róch członków Rady Przyjaciół
arcerstwa, jej przewodniczący anisław Chalimoniuk oraz człok, komendant Komisariatu PoliLeszek Ignor.
Stanisław Chalimoniuk za stałą
spółpracę oraz pomoc dla KH
SP Niemodlin, z rąk komendanta
lorągwi otrzymał Srebrną Odzna: „Zasłużony dla Chorągwi Opoliej”, natomiast komendantka
im. Agnieszka Zawadzka za praz najmłodszymi członkami ZHP chami otrzymała odznakę chorąńaną „Zuchmistrz Opolszczyzny”.

Co nowego w programie harcerim?
[ - Program - mówi Agnieszka

iwadzka - jest podstawowym naędziem wspierającym edukację i
zwój członków Związku Harcer
ka Polskiego. Rozwija wiele umietności, podnosi poziom pracy groad i drużyn, zajmuje się promocją
brony przyrody, historii, zdrowia
prystyki.
Jak na razie, tylko trzy drużyny
Hufca ZHP Niemodlin - 55. WQH
łój” z Tułowic, DH „Sztorm” z
raczy oraz prężna 1. DH „JWR” z
rabina, uczestniczą w programie

tak bogate tradycje historyczne).
Chorymi opiekowały się tam sio
stry elżbietanki, a także (od 1875
r.) - siostry ze Zgromadzenia św.
Wincentego a’ Paulo. Przeznaczo
ny był głównie dla ludności wyzna
nia katolickiego, ale jak wskazują
źródła, leczflno w nim także lud
ność ewangelicką. Na przykład w
1880 r. w szpitalu było hospitalizo
wanych 55 osób (22 mężczyzn i 33
kobiety), w tym 50 osób wyznania
katolickiego i 5 ewangelickiego; w
1893 r. leczono tu 162 osoby (106
mężczyzn i 56 kobiet), w tym 128
katolików i 34 ewangelików. Choć
szpital przeznaczony był dla osób
mieszkających na terenach należą
cych do zamku, leczono w nim tak
że (jak podają źródła) osoby spo
za tego terenu. W ciągu pierwszych
pięciu lat istnienia placówki z 497
hospitalizowanych w niej osób tyl
ko 292 mieszkały na terenach zam
kowych. Na początku XIX w. szpi
tal liczył 12 łóżek, w latach 90.
XIX w. - 24, a na początku XX w.
mógł pomieścić już 41 chorych.
Obok szpitala, z inicjatywy matki
hr. Fryderyka Praschmy, zorgani
zowano sierociniec dla małych
dzieci. Został on zlikwidowany w
okresie kulturkampfu i ponownie
otwarty w roku 1886 (działał do II
wojny światowej). W II połowie
XIX w. przystąpiono do budowy no
woczesnego szpitala ewangelickie
go. Zadanie to zostało powierzone
zakonowi joannitów.
W1857 r. została zawarta umo
wa między zarządem miasta a za-

kortem joannitów w sprawie budo
wy szpitala. Zakon joannitów byłjedynym zakonem ewangelickim za
chowanym po sekularyzacji ze
względu na swoją użyteczność; jego
członkowie zajmowali się wyłącznie
pielęgnacją chorych. Inicjatorem
budowy ze strony władz świeckich
był hr. Piickler z Szydłowca. Koszty
inwestycji oszacowano na 14 000 ta
larów. Miasto przeznaczyło na ten
cel 4 morgi działki budowlanej, na
tomiast władze powiatowe przeka
zały 3 000 talarów. Szpital został
otwarty w październiku 1862 r.
Chorymi opiekowały się diako
nisy z domu macierzystego „Beta
nia” we Wrocławiu. W 1866 r. w
szpitalu tym hospitalizowano 76
żołnierzy, a w latach wojny pruskofrancuskiej (1870-1871) - 156 żoł
nierzy. W latach 1911-1912 doko
nano rozbudowy i modernizacji
szpitala. Koszt całego przedsięwzię
cia wyniósł 40 000 marek i pokryty
został częściowo przez zakon joan
nitów i częściowo przez dobroczyń
ców. Na początku XX w. w szpitalu
katolickim św. Jadwigi znajdowało
się 40 łóżek przeznaczonych do ho
spitalizacji chorych, a w szpitalu
ewangelickim 50 łóżek. Oprócz
tego w mieście pracowały 3 położ
ne, a 2 położne pracowały w oko
licznych wsiach.
Po zakończeniu wojny najpierw
uległ likwidacji szpital ewangelicki
i sierociniec, a w roku bieżącym ule
ga likwidacji szpital sięgający swo
imi tradycjami czasów średnio
wiecznych.
Janina Domska

Dh Agnieszka Zawadzka odbiera nagrodę

pn. „W barwach tęczy”. Program ten
jest propozycją Referatu Programo
wego Chorągwi Opolskiej. Oprócz
zadań i celów o których mówiła dh
Agnieszka, „barwy tęczy” mają pro
mować Opolszczyznę, jako element
budowy naszego „regionalnego
domu”.
Chęć walki o tytuł „Tęczowej
Drużyny Opolskiej Chorągwi ZHP”
wyraziły również inne drużyny huf
ca, wkrótce dołączyć do nich mają
zuchy. Program wychodzi naprzeciw
potrzebom młodych ludzi dając
szansę rozszerzenia ich horyzontów.
- Pragniemy stworzyć młodzieży ta
kie środowisko - twierdzi Agniesz
ka Zawadzka - które pozwoli im roz
winąć sidfiier Przecież w końcu każ-_

dy ma do'tego prawo, jako pełno
prawna istota ludzka.

"Za górami, za lasami”...
...taką nazwę nosi tegoroczny
rajd organizowany przez Komendę
Hufca ZHP. Rajd odbędzie się w
dniach 17 -19 listopada po pięknych
okolicach Graczy i Rogoźna dwóch
trasach - harcerskiej i zuchowej. Ce
lem rajdu jest integracja drużyn i
gromad hufcowych oraz propagowa
nie aktywnego wypoczynku poprzez
turystykę i poznawanie najbliższego
środowiska, którego walorów często
w codziennym życiu nie dostrzega
my.
Tym razem rajd hufcowy odbę
dzie się jesienią, w świecie baśni,
podań i niesamowitych opowieści...
Do zobaczenia na harcerskim
szlaku!
ip

W ostatnich czasach Niemodlin traci coraz więcej na znacze
niu. W latach powojennych był stolicą powiatu. Po usamodzielnie
niu się TUłowic, dużo stracił jako ośrodek życia społeczno - gospo
darczego.
W ramach reformy administracji, gdy na mapie Polski tworzo
no nowe struktury - powiaty, w Niemodlinie nie dogadano się z są
siednimi gminami i nie zdołano odtworzyć powiatu niemodlińskie
go. Powoli zamierają lub ulegają likwidacji ważne dla miasta pla
cówki, które w Niemodlinie były „od zawsze”. Kończą działalność
gospodarczą zakłady, przenosżąc się do innych miejscowości lub po
prostu są likwidowane. Coraz częściej słychać o secesji Graczy.
Miasto powoli zaczyna przekształcać się w zaścianek.
Aby przybliżyć nieco historię, od czasów najwcześniejszych do
początku XX wieku, rozpoczynamy cykl artykułów pióra Janiny
Domskiej.
Dziś pierwszy odcinek - o historii niemodlińskich szpitali, co w
kontekście likwidacji jedynej z trzech kiedyś funkcjonujących pla
cówek powinno dać wiele do myślenia Zarządowi Miasta i niektó
rym rajcom.

GŁUCHOŁAZY

Grupa teatralna „Bez nazwy” z Głuchołaz pod kierunkiem Beaty Puzi spekta-' Joanna Skupieni Marcin Zasada z Zespołu Szi
kłem „Okno” I. Iredyńskiego wywalczyła sobie I nagrodę na „Proscenium 2000” Zawodowych w Głuchołazach są stypendystami r,
grody premiera
»

My się tacy
urodziliśmy
Bohaterkami tego sukcesu są
trzy osoby: dwie młode aktorki:
Patrycja Glińska i Gosia Ławni
czak oraz ich instruktorka te
atralna, reżyser, opiekun i dobry
duch Beata Puzia.
Dziewczyny pracują z panią
Beatą siedem lat. To długo, przy
znają, ale dzięki temu nabrały szli
fów aktorskich. Sama pani Puzia
mówi, że to doświadczenie wyszło
im na dobre. Na swoim koncie
mają liczne występy recytatorskie,
monodramy. - Na szczęście mam
z głowy pracę nad ich dykcją, no
sówkami, bo to już mają za sobą mówi instruktorka.
- Nazwa grupy „Bez nazwy”
jest przewrotna. Po prostu było
kilka propozycji, ale jakoś nigdy
nie doszło do consensusu. Zdecy
dowano się, że na razie zostanie
tak jak jest. Ale ten sukces chyba
zmobilizuje młodych ludzi do wy
myślenia czegoś oryginalnego - za
stanawia się Beata Puzia.
Obecna grupa to świeży nary
bek. Oprócz kilku weteranów, ta
kich jak Gosia i Patrycja, do koła
trafiły całkiem nowe osoby. Co

Beata Puzia z Gosią Ławniczak i Patrycją Glińską

Jesteśmy zdani sami na siebie.
Spektakl za każdym razem wyglą
da inaczej, bo jak mówi Szymbor
ska „nic dwa razy się nie zdarza”.
Razem widzimy na scenie coś in
nego.
Samo „Proscenium” dziewczy
ny wspominają bardzo żywo. Cie

Grupa teatralna "Bez nazwy"

ciekawe po „Proscenium” dołą
czył chłopak z Nysy, bo w Nysie
niestety nie ma żadnej takiej gru
py. - Przez cały czas integrujemy
się. Trudno będzie znaleźć scena
riusz dla tak licznej grupy - śmie
je się pani Beata..

Jak doszło do tego, że powstał
spektakl „Okno”?
- To był przypadek. Przeczyta
łam tomik „Głosy”. Właściwie to
było słuchowisko radiowe. I wie
działam, że to kiedyś zrobię wspomina instruktorka. Dziew
czynom od razu się spodobało.
Oryginalny scenariusz zakładał
główne role dla dwóch mężczyzn.
Więc nieco go przerobiono. - Nie
mamy kierownika literackiego.

szę się, że organizatorzy po raz
pierwszy zadbali o to, byśmy na
karmili się profesjonalnym te
atrem - mówi pani Beata. - To do
brze, że mogliśmy na scenie zoba
czyć jurorów i ocenić ich warsztat
- mówią młode aktorki. Oczywi
ście cieszą też nagrody pieniężne.
Grupa ma już nieoficjalne zapro
szenie do Ozimka na 10-lecie
„Fietera”. - W Nysie nie było oka
zji podziękować ekipie technicz
nej. Rewelacyjnie się z nimi pra
cuje! - zachwyca się Beata-Puzia.
Marzeniem pani Beaty i mło
dych aktorek jest występ na de
skach nyskiego teatru. - Bardzo
bym chciała wystąpić w Nysie. To
moje rodzinne miasto. Moi rodzi
ce nigdy nie widzieli żadnego

spektaklu. Chciałabym pokazać
go rodzinie, znajomym - mówi re
żyserka „Okna”. Aktorki również
myślały o tym, by w Nysie zagrać
jeszcze raz.

Teatr to ich pasja
- My się tacy urodziliśmy
*
mówi Gosia. - Po prostu kochamy
teatr. - Kocham to, co robię, mimo
że zajmuję się teatrem między ma
karonem a zupą pomidorową żartuje Beata Puzia. Ale tak na
serio, to rodzina jest dla niej świę
tością. Może dzięki niej ma na te
atr inne spojrzenie. Z młodzieżą
potrafi rozmawiać godzinami. Do
brze się rozumieją, co przekłada
się na jakość przedstawień. Ciągle
czuje niedosyt teatru. - Przez cały
czas mam wrażenie, że za mało czy
tam, za mało wiem o teatrze. Nie
byłoby naszych sukcesów, gdyby
nie współpraca z Mariuszem Lewiczem, który odpowiedzialny jest za
muzykę i Tomkiem Osiadłym - dodaje Beata Puzia.
- Teatr to nasza forma spędza
nia czasu. Tak samo można chodzić
na łucznictwo. Fakt, mało jest ta
kich ludzi, ale dobrze, że są - mówi
entuzjastycznie Gosia. - Poza tym
można pokrzyczeć sobie, wyżyć się.
Jest super.

Czy trema pomaga?
Patrycja tremuje się ogromnie.
Bardzo przykłada się,do nauki tek
stu. Natomiast Gosia to jej przeci
wieństwo. Nie odczuwa tremy.
Przed spektaklem poucza Patrycję,
by ta wyluzowała się. - Trema jest
potrzebna. Boję się jeszcze bar
dziej, kiedy jej nie ma - opowiada
Patrycja. Nie jest ważne dla jak licz
nej widowni grają. Skupiają się na
tym, co mówią. Tak samo mogą
grać dla pełnej sali, jak i dla kilku
osób.
Agnieszka Nawrocka

Nauka popłaca
Joanna Skupień z Suchej "Ka
mienicy jest uczennicą IV klasy li
ceum zawodowego o specjalności
krawiec konfekcyjno - usługowy.

- To zasługa nauczycieli, zwłasz
cza wychowawczyni, Krystyny Orze
chowskiej, że mnie wytypowali mówi skromnie Joasia. - Wybrano
kilka osób, a los uśmiechnął się do
mnie. Jej średnia ocen wynosi 4,0.
Przyznaje, że lubi się uczyć, a o tym,
żeby być krawcową marzyła od
dziecka. Dlatego wybrała tę szkołę.
Przy pomocy prof. Wilkowskiej uszy
ła już zimowy płaszcz, z czego jest
dumna.
Co zrobi ze stypendium, które
wynosi 2.200 zł jeszcze nie wie. Może
założy sobie książeczkę oszczędno
ściową. Część na pewno przeznaczy
na zakup książek. Na co dzień Asia
interesuje się turystyką, sportem, i
oczywiście krawiectwem. W przy
szłości chciałaby pracować w urzę
dzie celnym lub straży granicznej. Mam też pociąg do wojskowości śmieje się. - Ale na razie chciałabym
zdać jak najlepiej maturę.
Marcin Zasada uczęszcza do III
klasy technikum zawodowego o spe-

Jego średnia ocen to 4,16. P
znaje, że sporo się uczy, ale on
prostu to lubi. - Nie chciałem ni
zdawać do liceum ogólnokształc;
go. Od małego coś majsterkował
więc nie miałem trudności z wy
rem szkoły.
W II klasie Marcin miał wy
dek i przez jeden semestr nie c
dził do szkoły. Miał indywidualny
nauczania w domu. To wcale mu
przeszkodziło, by być jednym z i
lepszych uczniów w klasie. - W dc
łatwiej się uczyć, ale z kolei ci<
się zmobilizować do nauki - mó'
Chłopak zawsze marzył o ti
styce krajowej i zagranicznej. M
dzięki stypendium uda mu się w
chać na jakąś ciekawą wyciecz
Póki co myśli o studiach na Aka
mii Rolniczej w Poznaniu. Co do
runku nie jest jeszcze zdecydow;
Albo chemia organiczna albo pra
lub ewentualnie będzie kontynuo
tę samą specjalność co w Głuch<
zach.

V
’•%p.

26 października na walnym zebrani&gwyborczy
władz Koła Unii Wolności w Głuchołazach jwybi
no nowy Zarząd i przewodniczącego

Wybrano Zarząd

Na przewodniczącego koła UW
w Głuchołazach wybrano jednogło
śnie Anatola Bukałę. Dziękując za
zaufanie, nowy przewodniczący po
wiedział, że dpłoży wszelkich starań,
by koło rozrastało się. - Chcemy
wyjść na zewnątrz, by być widocz
nym na naszym lokalnym podwór
ku - mówił.

W skład nowego Zarządu k
weszli: Piotr Pudełko, Andrzej 1
ski, Piotr Chrobak, Grzegorz 1
miński, Stanisław Duraj, Kryst
Gach.
Na spotkaniu wyłoniono rówr
sześciu delegatów na zjazd regioi
ny, który odbędzie się 18 listop;
w Opolu.
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i, rekreacja i sport

jednak można
Pod kierownictwem Beaty Szczaskiej rozpoczął działalność teatr
iełkowy. Dwunastu, młodych akiw przygotowuje spektakl muzycziparty na znanej bajce „Czerwony
>turek”. Premierę przewiduje się
przed końcem grudnia.
Trwają przygotowania do tradycyjzabawy andrzejkowej dla dzieci,
powiedziała dyrektor GOKiR,
ta Peikert zabawa co roku odby>ię w innej miejscowości, legoroczindrzejki dla dzieci i młodzieży cagminy Skoroszyce odbędą się w
rnolesie. Również pełną parą praajkową oraz przegląd
iczych i kolędujących.
:ie się między świętadzcnia a Nowym Ro-

W gminie działa pięć świetlic soerapeutycznych, w których odby5 się zajęcia prowadzone przez in-

- fclie wiem co będzie od kwietnia
1 roku - mo^fe^relętorka GOKiR.
■iędzy dla instruktorów starczy
i tylko jla końca marca.
Na skoroizyckim stadionie, w

no adaptację pomieszczeń, w których
na początku przyszłego roku zostaną
uruchomione sale ćwiczeń siłowych i
rekreacyjnych. - Planujemy tam udo
stępnić osiem stanowisk - mówi Edy
ta Peikert - m.in. czterostanowiskowy
atlas, rowerek, bieżnię, sztangę z ła
weczką. Środki na zakup sprzętu

otrzymamy z gminy i z profilaktyki
przeciwalkoholowej.
Od ubiegłego tygodnia w Makowicach, w budynku szkoły podstawo
wej taka sala ćwiczeń już działa. Ko
rzystać z niej mogą nie tylko dzieci ze
szkoły, ale i młodzież szkół średnich i

ŁUCHOŁAZY

VI DNI KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
6 listopada, poniedziałek
godz. 15.00 Spotkanie z mgr. Andrzejem Rozwadowskim, autorem
iążki „Syberia raz jeszcze”. Miejsce: sala konferencyjna na plebanii
9 listopada, czwartek
godz. 18.00 Uroczysta msza św. inaugurująca VI Dni Kultury Chrzejańskiej w Głuchołazach. Miejsce: kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
godz. 19.30 Film „Prymas. Trzy lata z tysiąca”. Miejsce: sala widowiowa CUK

10 listopada, piątek
godz. 16.00 Film wideo .Jezus”. Miejsce: sala konferencyjna na ple-

godz. 18.00 Msza św. i droga krzyżowa ulicami miasta, którą poproizi ks. prałat dr Zygmunt Nabzdyk
11 listopada, sobota
godz. 9.00 Zbiórka uczestników manifestacji w 82. rocznicę odzyskai przez Polskę niepodległości. Miejsce: plac Basztowy
godz. 9.45 Uroczysta msza św. w 82. rocznicę odzyskania niepodleści. Śpiewają chóry: Papela z Neuenkirchen (Niemcy) i Capricolium z

> w Głuchołazach. Miejsce: kościół parafialny św. Wawrzyńca
godz. 11.00 Przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik przy alei
ta Pawła II
godz. 12.00 Spotkanie kombatantów z władzami miasta i gminy,
godz. 1630 Koncert chórów Papela, Capricolium i orkiestry kamenej. Miejsce: kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

12 listopada, niedziela
godz. 9.45 Msza św. w kościele parafialnym
godz. 15.00 Postęp techniczny a środowisko naturalne: referat Piotra
czka - wójta gminy Walce nt. „Paliwa-odnawialne na bazie rzepaku”,
ferat Jifiego Kratky' ego, starosty Jesenika nt. „Paliwa z biomasy”,
ejsce: sala konferencyjna na plebanii
•godz. 17.00 Występ grupy teatralno-muzycznej z LO w Głuchołazach
1 kierunkiem ks. Romaną Dyjura pt. „Jezus, dlaczego musical”. Miej: sala widowiskowa CUK
17 listopada, niedziela
godz. 18.00 Koncert zespołu młodzieżowego HOUK pod kierunkiem
era Dariusza Malejonka. MieJSce: sala widowiskowa CUK

już pracująca. O swój czas na urządze
niach do rekreacji i zbijania niepo
trzebnych kilogramów mocno dopo
minają się panie makowiczanki. Za
trudnionego tam instruktora opłaca
GOKiR.
Natomiast w Sidzinie największym
powodzeniem wśród dzieci i młodzie
ży cieszą się zajęcia z walk karate, prowadzone przez Mirosława Tulika.
Coraz częściej rozgrywane są zacięte
mecze piłki siatkowej i koszykowej na
szkolnym boisku. Dyrektor szkoły Sta
nisław Kulpa wraz z księdzem pro
boszczem Michałem Wieczorkiem
sobie tylko znanymi sposobami „zała
twili” wyasfaltowanie boiska do gier
zespołowych, co powoli zaczyna przy
nosić efekty sportowo - rekreacyjne.
Jak widać, przy dobrym klimacie
wśród radnych, zarządu i zaangażowa
niu pracowników odpowiedzialnych za
kulturę i rekreację można wiele zdzia
łać.
Jeżeli w Skoroszycach można, to
dlaczego w innych gminach, niekiedy
bogatszych w środki, nic się nie udaje?
Przykładów niemożności nie trze
ba daleko szukać...

Stracona szansa na utworzenie powiatu w Niemo
dlinie

Czujemy się związani
Na spotkaniu z autorem „Le
gend i podań znad Ścinawy Niemo
dlińskiej” - Pawłem Lęlonkiem był
wójt Tułowic Tomasz Olszewski.
Przeprowadziliśmy z nim krótką
rozmowę.
"Nowiny" - Urząd Gminy w Tu
łowicach był jednym ze sponsorów
książki Pawła Lelonka. Dlaczego?
T. Olszewski - Przede wszystkim
dlatego, że kiedyś Tułowice były w
powiecie niemodlińskim. Poza tym
legendy obejmują wsie, które obec
nie znajdują się w gminie Tułowice.
Są dwie legendy ze Skarbiszowic, z
mojej rodzinnej wsi. Ponadto darzę
dużym szacunkiem dyr. Lelonka.
Chociaż ja nie byłem uczniem liceum
w Niemodlinie, często jako uczeń
szkoły średniej przyjeżdżałem do
jego szkoły. Miał bardzo ładne
uczennice.

JP

- Czy ostatnio tak modny „regio
nalizm” miał też jakiś wpływ?
- Tak. My się czujemy związani z
ziemią niemodlińską. W ostatnich
czasach niektórzy próbowali wrzu
cić między Tułowice a Niemodlin
kość niezgody, ale tu chodziło głów
nie o sprawy z powstaniem powiatu.
Rzeka Ścinawa, która nas łączy z
Niemodlinem, miała być przytłumio
na przez inną rzekę - Nysę Kłodzką
(w zamysłach niemodlińskich władz
miał powstać powiat grodkowsko niemodliński, z wyłączeniem Tułowic
- dop. red.). Powiat niemodliński
miał szanse powstania jedynie w gra
nicach z lat siedemdziesiątych. Gdy
by db tego doszło., Tułowice byłyby
pierwsze, które o to walczyły.
- Dziękuję za rozmowę.
Z wójtem Tułowic,
Tomaszem Olszewskim
rozmawiał Jerzy Pietraszko

ŁAMBINOWICE
Z kombatantem ppor. rez. Władysławem Załuskim rozmawia Zbigniew Marcinkiewicz

Awans nie zmienił
mojego życia
Mocą ustawy z lipca ub. roku
prezydent RP mianował Pana do
stopnia podporucznika. Nomina
cję otrzymał Pan dopiero w ubie
głym tygodniu z rąk przedstawicie
la Wojskowej Komisji Uzupełnień
w Nysie. Jak czuje się niedawny
sierżant, dziś młodszy oficer?
- Bez przesady (szczery
uśmiech). Czuję się tak, jak przed
awansem. Fakt ten w żaden sposób
nie zmienił mojego dotychczaso
wego życia. Pewnie, że odczuwam
z tego powodu satysfakcję. Choć
po latach, jednak zrekompensowa
no nam częściowo podjęty trud
walki o wyzwolenie ojczyzny.

- Nie za późno?
- Ma pan rację. O naszych
awansach mówiono przez ostatnich
kilkanaście lat. Była to tylko dys
kusja. Wielu moich znajomych i
kolegów nie doczekało tej chwili.
Szkoda.
- Oprócz stopnia oficerskiego
otrzymał Pan coś jeszcze?
- Nie. Nieoficjalnie mówi się,
że po zakończeniu procedury
awansów w skali kraju otrzymamy
jakieś nagrody finansowe. Nie bar
dzo w to wierze.
W

- Awans na oficera to również
zmiana w umundurowaniu (dys
tynkcje, nakrycie głowy itp.).
- Naturalnie. Tylko to nowe
uposażenie wiąże się z kosztami.
'Czapka i gwiazdki to koszt ponad
200 złotych. Nie wiem czy przy na
szych emeryturach ja i koledzy zde
cydujemy się na ten wysiłek.
- Proszę na zakończenie powie
dzieć, czego życzy sobie jeszcze w
życiu ppor. rezerwy?
- Wiele mówi się ostatnio o

ustawie uwłaszczeniowej. Po woj
nie obiecywano nam za lata cier
pień i walki nieruchomości i kawa
łek ziemi. Tak było po I wojnie
światowej. O nas zapomniano.
Mówię o tym nie tylko w imieniu
własnym, ale wszystkich kombatan
tów, nawet tych, którzy są już na
drugiej stronie. Spadkobiercy tak
że ucieszyliby się i sprawiedliwo
ści stałoby się zadość.
I jeszcze jedno. Moja obłożnie
chora małżonka Rozalia również
została mianowana do stopnia pod
porucznika (sanitariuszka wojen

na). Lepiej by otrzymała wózek in
walidzki.
A tak na koniec pragnę, by
podczas świąt rocznicowych jak 11
Listopada, 3 Maja czy nawet doży
nek wrócono do starej tradycji
śpiewania w kościele pieśai „Boże
coś Polskę” i „Roty”. Byłbym bar
dzo szczęśliwy.

Dziękuję za rozmowę.
80-letni Władysław Załuski był
wieloletnim prezesem Zwiąaku
Kombatantów w Jasienicy Dolnej.

,

2 listopada 2000

Muzyka jest dobra
na wszystko

ić T&iakcjl
Po opublikowaniu w numerze
40 tygodnika „Nowiny Nyskie” z
dnia 5.10.2000 r. wywiadu prze
prowadzonego z burmistrzem

Nie zna granic, łagodzi obyczaje, towarzyszy młodym i starym.
Muzyka oczywiście. Choć jest wiele jej gatunków znawcy mó
wią, że może być tylko dobrze lub źle wykonana. Czego lubią
słuchać, jakie style preferują? O to zapytaliśmy kilka znanych
osób z branży i nie tylko.
Cezary Wojciechowski,

Janusz Toczek

dyrektor Nyskiego Domu Kultury

muzyk, nauczyciel:

- Prywatnie słucham przede
wszystkim muzyki jazzowej i kla
sycznej, ale niekoniecznie zwią
zanej z klasycyzmem. Uwielbiam
barok, czyli muzykę „ozdobną” i
muzykę impresjonistów: Ravel,
Debussy. Generalnie słucham
wszystkich rodzajów muzyki i w
każdym jej gatunku znajdę utwo
ry dobre i mniej dobre. Nawet
jeśli miałby to być jakiś fragment,
który mnie zaciekawi. Ogólnie
dzielę muzykę na dobrą i złą. W
ogóle nie uznaję ciszy. U mnie w
domU zawsze jest coś włączone.
Muzyka mnie odpręża. Uważam,
że różne jej gatunki są na różne
'ludzkie nastroje. Np. kiedy je
stem zły słucham czegoś odprę
żającego.

Szanuję generalnie muzy
ków, bo uważam, że każdy, który
doszedł do czegoś jest dobry.
Wymyślić coś, na co jeszcze nikt
nie wpadł, to nie jest pospolite.
Doceniam sam pomysł. Szanuję
muzyków za warsztat. Nie od
razu musi mi się to, co oni two
rzą, podobać. Np. „Budka Sufle
ra”. Mają świetne utwory i mają
też takie, które są przez publicz
ność uznawane za świetne, choć
tak naprawdę "stworzone są na
bazie poprzednich. Muzyka di
sco polo... to dla mnie fenomen,
który jest muzyką dyskotekową
po polsku. Tam też są utwory lep
sze i gorsze. Wolę, by młodzież w
dyskotekach bawiła się przy pol
skim tekście i go zrozumiała, niż
ma słuchać muzyki włoskiej czy
angielskiej nie rozumiejąc ani
słowa. Jest taka wokalistka Shazza, która początki miała tragicz
ne. Za to teraz bardziej skłania
się ku muzyce dance’owej i ja
chętnie na dyskotece mogę się
przy tym pobawić.
Sam jestem perkusistą, tro
chę gram na instrumentach kla
wiszowych, ale to raczej dla sie
bie. Śpiewam też tylko dla rodzi

ny. Nie wychodzę z tym do szer
szej publiczności.

Nysy Januszem Sanockim pt.
„ Gminne
barbarzyństwo ”,
oświadczam, co następuje:
1) Radni AWS (R. Rogowski,
R. Kantorowicz, A. Wieczorek)
to nie są chorzy z nienawiści i
żądni nienawiści faceci, lecz rad
ni, którzy kilkakrotnie zgłaszali
swoje uwagi do pewnych propo
zycji w wieloletnim planie inwe
stycyjnym, które Zarząd Miejski
w Nysie nagminnie ignorował i
robi to nadal.
2) Przewodniczący Rady Miej
skiej nie współdziała niewolniczo
z SLD, nie będzie również, o co
zabiega pan Janusz Sanocki, nie
wolniczo współdziałał z Ligą Ny
ską, ma po prostu swoje zdanie,
które nie zawsze jest zbieżne ze
zdaniem burmistrza.
3) Nigdy nie byłem szantażo
wany przez SLD, takie teorie
może formułować człowiek z po

ważnie zaawansowaną mt
prześladowczą.
,
4) Współpracy z klubem i
bardzo chciał pan Janusz Sa.
ki, jednak z tego, co wiem, to
nich byłoby to zbyt duże ryzyi
Uważam, że nadrzędnym
lem Rady Miejskiej w Nysie
działanie na rzecz gminy. Gn

można rządzić wtedy, gdy
przekona do pewnych konci
większość rady, sukcesem
gdy są to wszyscy radni. Osoi
wycieczki do osób, które n
inne zdanie niż pan Janusz
nocki, który posługuje się kł

stwem, pomawianiem i oczer
niem nie są działaniem włc
wym w konsolidacji rady. Pot
to oświadczam, że bez wzgi
na dalsze publikacje na mó

mat w „Nowinach Nyskich’
będę z nikim prowadził da.
polemiki.
Z poważaniem
Przewodnie
Rady Miejskiej w f\
Ryszard Rogo

reklama

W momencie, kiedy wykonuję
ten zawód to słucham wszystkiego.
Czyli Kayah, Budka Suflera, Golec
Orkiestra. W szkole słucham Mo
zarta, Bacha. To jest wielki miks.
Słucham też jazzu, hip-hopu, po
prostu wszystkiego. Na przykład do
niedawna słuchałem tylko muzyki
arabskiej, etnicznej. Dawno wyczu
łem, że będzie popularna muzyka
folkowa, uwspółcześnione klasyki,
np. w wykonaniu Vanessy Mae, Ty
tusa Wojnowicza. Ja ten pomysł
miałem 20 lat temu. Na studiach
już to graliśmy. Dużo podróżuję.
Ostatnie 8 lat mieszkałem we
Włoszech, gdzie muzyka folkowa
jest doceniana. Uważam, że nie ma
złej muzyki, jest tylko źle zagrana.
Disco polo? Chciałbym grać, bo na
tym, można zarabiać pieniądze.

WMiP
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Jacek
sprzedawca'
w sklepie muzycznym:

Teraz najczęściej ludzie młodzi
kupują płyty i kasety Natalii Ore
iro, Bajmu, Madonny, Maryli Ro
dowicz, Budki Suflera. To są te ty
tuły, które schodzą najwięcej. Mu
zyka poważna, musicalowa nie jest
popularna. Takie płyty kupują ra
czej koneserzy. Ktoś, kto przycho
dzi po muzykę poważną chce wte
dy odpowiedniego dyrygenta, or
kiestrę, solistę. Można powiedzieć,
że jest to jeden na dwudziestu.
Ja osobiście słucham różnej
muzyki: jazzu, rocka i pośrednich
gatunków.

Mirosław Aranowicz
sekretarz Urzędu Miejskiego:

- Krótko mówiąc słucham do
brej muzyki: zarówno klasycznej
jak i rozrywkowej. Wymienię tu
kolejno: Szopen, Beethoven,
Mozart, Ravel, ale także Górec
ki, Szymanowski. Wychowałem
się jednak na muzyce rozrywko
wej. Moją pierwszą płytą był krą
żek „Black Sabath”. Na przeło
mie lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych polubiłem
„Budkę Suflera”, do której pa
łam uczuciem do dzisiaj.

Mam całą dyskografię zespo
łu „Omega”. Później zaintereso
wałem się Mickiem Oldfieldem i
J.M. Jarrem. Tego pierwszego
znów odkryłem pod wpływem
żony, która również lubi tego ro
dzaju muzykę. Podoba mi się
„Golec Orkiestra”, choć boję się,
że może szybko spaść z firma
mentu muzycznego. Po prostu za
szybko się tu pojawiła i oby nie
zachłysnęła się sławą.
Nie jestem człowiekiem, któ
ry nie toleruje czegoś. Jeśli lu•dzie coś lubią i to się dobrze
sprzedaje to znaczy, że istnieje
jakiś trend. Nie lubię np. techno,
ale szanuję odbiorców tego kie
runku. W muzyce s’ą pewne war
tości, które trzeba poznać, ale
żeby to zrobić należy słuchać
wielu jej gatunków.
Niestety nigdy nie grałem na
instrumentach, choć w dzieciń
stwie próbowałem grać na forte
pianie. Stwierdzono, że mam
*
długie
palce i będę się do tego
nadawał. Skończyło się jednak
na parogodzinnych lekcjach.
ag, an
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Autoryzowany Serwis
Szkolenie + Fiskalizacja + Programowanie
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IEBY POKOJE

BEZSENNOŚĆ W SEATTLE

CZEŚĆ, MAMO!

ŚMIESZNOŚĆ

| 23.45 Cztery pokoje (Four
his) - komedia, USA 1995, reż.
landre Rockwell/Alison Ani/Robert Rodriguez/Quentin
intino, wyk. Tim Roth, AntoBanderas, Madonna, Salma
ek (93 min)
a filmu rozgrywa się w Hollyd w wieczór sylwestrowy. Tytucztery pokoje hotelowe są tłem
czterech odrębnych opowieści,
icią łączącą wszystkie epizody
posłaniec z recepcji (T. Roth).
tpak, który zostaje praktycznie
w hotelu, musi spełniać dzi7ie polecenia gości A są wśród
i czarownice, i para gangste-

TVP1 20.05 Bezsenność w Seattle
(Sleepless in Seattle) - melodramat,
USA 1993, reż. Nora Ephron, wyk.
Tom Hanks, Meg Ryan, Rosie
O' Donnell, Rita Wilson (104 min)
*
Niezależna, energiczna dziennikarka
Annie Reed przygotowuje się właśnie
do swojego ślubu, typowego małżeń
stwa z rozsądku. Jednak w drodze na
spotkanie z narzeczonym słucha w ra
diu jednej z wielu audycji, poświęco
nej najskrytszym marzeniom. Słucha
jąc wypowiedzi kilkuletniego chłopca
o samotności jego owdowiałego ojca,
Annie czuje się wstrząśnięta. Wyzna
nia chłopca i jego ojca, uświadamia
ją jej, że tak naprawdę nigdy nie po
znała uczucia prawdziwej miłości i
czułości. Zaskoczona prawdą o sobie,
postanawia odszukać tak subtelnego
i czułego mężczyznę...

TVP1 23.00 Cześć, mamo! (Hi,
Mom!) - film sensacyjny, USA 1970,
reż. Brian de Palma, wy|^ Robert De
Niro, Charles Durnjpg, Allen Gar
field, Lara Parker (87 min)
John Rubin - filmowiec amator - o
przydomku Pepping John wpada na
niezbyt wyszukany pomysł ukrytego
fotografowania ludzi. Wybiera kil
ka mieszkań i biur, by przez obiek
tyw swojej kamery podglądać sekre
tarki, parę hipisów, pewnego play
boya i gospodynię domową. Wszyst
ko idzie świetnie do czasu, kiedy
John postanawia znaleźć odpo
wiedź na pytanie: dlaczego radykal
na organizacja murzyńska Czarne
Pantery weszła na drogę terroru. Nie
zdaje sobie sprawy, iż tym samym
naraża się na wielkie niebezpie
czeństwo. Jeden z pierwszych fil
mów Briana De Palmyjest oryginal
nym studium społeczeństwa amery
kańskiego końca lat 60.

TVP2 21.55 Śmieszność (Ridicule) -

sobota 4.11

I JONES

poniedziałek 6.11

1 20.05 Mr. Jones • film obyczaj USA 1993, reż. Mike Figgis,
Richard Gere, Lena Olin, Anne
Toft, Tom Irwin, Delroy Lindo
min)
tor Elizabeth Bowen (L. Olin)
cenionym w środowisku lekarpsychiatrą. Mimo zawodowych
esów czuje się samotna i nie•śliwa. Pewnego dnia jej ustabifrne i nudne życie odmienia się.
sza sifyjo niej bowiem przystojełen uroku pacjent, cierpiący na

izntujfl chorobę^yklofrenię. Jej
wy to skrajne wahjuutr^iastroęaburzenia osobowoscifbrakakicjPsMaego siebie i nieprzeparta
do latania^^aintrygowana'Elith rozpoczyna irNfnsywną kuraPoczątkowe - czysto zawodowe
eresowanie pacjentem - przerą
bię w fascynację i gorące uczuakim zakochana kobieta może
rzyć mężczyznę...

wtorek 7.11

POCIĄG 00 HOLLYWOOD
TVP2 2135 Pociąg do Hollywood - ko
media obycząjowa, Polska 1987, reż.
Radosław Piwowarski, wyk. Katarzy
na Figura, Piotr Siwkiewicz, Rafał
Węgrzyniak, Grażyna Kruk (94 min)
Marzenia Marioli Wafelek rodzą się w
chwili, gdy będąc małą dziewczynką
ogląda fdm Pół żartem, pół serio. Od
tej chwili niczego tak bardzo nie pra
gnie, jak zostać gwiazdą pokroju Ma
rilyn Monroe. Jej życie jest jednak sza
re i nudne, a smutne dni wypełnia pra
ca bufetowej w pociągu. Nie rezygnu
jąc z marzeń, Mariola wysyła do reży
sera Billy Wildera dziesiątki listów,
które pozostają jednak bez echa. Pew
nego dnia dziewczyna poznaje Piotra,
który również ma nadzieję związać się
z filmem w charakterze operatora.
Niestety, z powodu wady wzroku nie

NA BRANICY RYZYKA
POLSAT 20.30 Na granicy ryzyka
(Terminal Velocity) - film sensacyj
ny, USA 1994, reż. Deran Sarafian,
wyk. Charlie Sheen, Nastassia
Kinski, James Gandolfini, Chri
stopher McDonald (97 min)
Instruktor skoków spadochrono
wych i lotów na paralotni, Ditch
Brodie, zgadza się udzielać lekcji
latania tajemniczej Chris Morrow.
Wkrótce mężczyzna zostaje wplą
tany w szpiegowsko-terrorystyczną
aferę, która ma związek z rosyjską
mafią. Kiedy znajduje się w cen
trum niebezpiecznych wydarzeń,
jest już za późno na wycofanie
się...

film kostiumowy, Francja 1996, reż. Pa
trice Leconte, wyk. Charles Berling,
Jean Rochefort, Fanny Ardant, Judith
Godreche (98 min)
Francja u schyłku XV71I wieku. W kra
inie mokradeł, nieopodal Lyonu, ludzie
umierają na gorączkę bagienną. Zatro
skany o lo^swoich chłopów, niezbyt za
możny baton Grzegorz Ponceludon de
Malavoy - hydrograf - zamierza zapo
biec szerzącym się epidemiom, osuszyć
bagna, a na ich miejscu zbudować ka
nały, posadzić drzewa i zasiać trawę. Nie
stety, nikt nie chce poprzeć ambitnego i
niezwykle kosztownego projektu...

czwartek 9.11

REWOLUCJA ‘
TVN 23.20 Rewolucja (Revolution) •
dramat historyczny, USA 1985, reż.
Hugh Hudson, wyk Al Pacino, Donald
Sutherland, Nastassja Kinski, Joan
Plowright (145 min)
Akcja fdmu rozgrywa się w 1776 roku.
Kolonie amerykańskie będące perłą
imperium brytyjskiego wypowiadają po
słuszeństwo królowi Jerzemu, co staje
się przyczyną wojny z Anglikami Ogło
szenie deklaracji niepodległości wywo
łuje narodową euforię. W tym czasie do
Nowego Jorku przybywa wraz z dziesię
cioletnim synem, rybak Tom (Al Paci
no). Zaraz potem jego łódź zostaje
skonfiskowana dla potrzeb wojska, a on
- wbrew swej woli - zwerbowany do ar
mii, która wyrusza na front. Krwawa
bitwa z brytyjskimi oddziałami staje się
początkiem długiej, wojennej tułaczki
bohatera... Losy Toma wpisane zostały
w kolejne epizody wojny o niepodległość
Stanów Zjednoczonych. Zaletami filmu
jest wspaniała scenografia, pietyzm w
odtwarzaniu militariów, piękne pejzaże
i znakomita obsada.

ŻONA BOGACZA
(The Rich Man’s Wife) - thriller, USA 1996, reż. Amy Jones, wyk Halle Berry, Chris McDonald, Clive Owen, Peter
Greene (94 min)
Przygodny znajomy proponuje Josie Potenza pomoc w pozbyciu się niewiernego męża. Wkrótce Tony Potenza zostaje
zamordowany, a szantażowana Josie staje się główną podejrzaną. Wzmaga się duszna atmosfera kłamstw i zbrodni...
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1

) Kawa czy herbata?
5 Telezakupy
) „Panie na Mogadorze”
Les gens de Mogador”)
4-ost.) - serial obyczajowy
> Krakowskie Przedmieście 27
> Giełda
) Wiadomości
) Prognoza pogody
i „Rycerz Piotruś herbu Trzy
błka” - serial animowany
)Jedyneczka
5 Bajeczki Jedyneczki
) „Tajemnicza kobieta”
[1/120)-telenowela
) Ich pierwsze miłości
) ABC Reformy Edukacji (5)
> Mam sprawę

fi

23.00 „Żywa tarcza” („The Human

19.00 Wieczorynka: „Fraglesy” serial animowany, W. Bryt. 1982

(25 min) (dubbing)
19.30 Wiadomości, Sport i
Prognoza pogody
20.10 „Dynastia - pojednanie”
(„Dynasty: Reunion”) (1/4) serial obyczajowy, USA 1991,
reż. Irving J. Moore, wyk. Joan
Collins, John Forsythe, Linda
Evans, John James (50 min)
21.05 Taksówka Jedynki: Szczęście
- program rozrywkowy
21.151 tak się trudno rozstać... program rozrywkowy
21.40 Divertimento Opus 3
„Jesienne” - program
rozrywkowy
22.25 Monitor Wiadomości
22.50 Sportowy flesz

11.45 Z Dwójką dookoła świata:
Afrykańska Bawaria - reportaż
12.10 Szansa na sukces: Ireneusz
Dudek
13.10 „Doktor z alpejskiej wioski”
(„Der Bergdoktor”) (46) - serial
14.00 „William” (8/12) - serial
14.30 Mogę wszystko
15.00 „Sukces” (14) - serial
15.30 Na maksa - teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Marzenia Marcina Dańca (2)
- program rozrywkowy
17.00 Wyspa Afrodyty - reportaż
Stanisława Wolnego

17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 „Sukces” (15) - serial
19.25 Magazyn teatralny
19.55 VI Festiwal Kabaretowy
Camping Europa 2000 - Na
bis!!! (2) (stereo)
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.35 „Wiek zdrady” („Age c.'
Treason”) - film przygodo..y,

USA 1993, reż. Kevin Connor,
wyk. Bryan Brown, Matthias
Hues, Art Malik, Anthony
Valentine (89 min)
23.05 Paragraf 148: Śmierć przyszła z
tak bliska - cykl dokumentalny
23.35 „Oko w oko z żywiołem” (2/13)
- serial dokumentalny
00.10 Jeden przeciwko mafii”
(„Man Against the Mob: The
Chinatown Murders”) - dramat
sensacyjny, USA 1989, reż.
Michael Pressman, wyk. George
Peppard, (95 min)
01.45 Żakończenie programu

Andrzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski, Basia
Mularczyk (25 min) (powt.)
14.00 Dyżurny satyryk kraju program Thdeusza Drozdy
14.30 Macie co chcecie - program
rozrywkowy
15.00 „Pokemon” (27) - serial
animowany, Japonia/USA 199899 (dubbing)
~
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Adam i Ewa” (10) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Paweł Nowicki, wyk. Katarzyna
Chrzanowska, Waldemar
Goszcz, Agnieszka Korzeniow
ska, Iwona Bielsk? (50 min)
(powt.)
16.45 „Wysoka fala” („High Tide”)
(43) - serial sensacyjny,
Austrąjjfl/USA/Niemcy 1994, reż.
John Wise, wyk. Rick .
X
Springfield, Yannick Bisson,
4

17.45 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(64) - serial obyczajowy, Peru
2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo
Andre, Maria Cristina Lo<ada
(50 min)
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wilc
Angel”) (115) - telenowela,
Argentyna 1999, reż. Hernan
Abrahamsohn, wyk. Natalia
Oreiro, Facundo Arana,
Fernanda Mistral, Veronica•
Vieyra (50 min)
20.00 „Miodowe lata” (62) - serial
komediowy, Polska 1999, reż.
Maciej Wojtyszko, wyk. Cezary
Żak, Artur Barciś, Agnieszka

komediowy, Polska 1999, reż.
Ryszard Zatorski, wyk. Joanna
Kurowska, Zbigniew Buczkowski,
Joanna Brodzik, Paweł Wawrzecki
(25 min)
21.25 „Policyjna opowieść 2” („Ging
chaat goo si juk jaap”/”Police
Story 2") - film sensacyjny,
Hongkong 1986, reż. Jackie Chan,
wyk. Jackie Chan, Maggie
Cheung, Brigitte Lin, Bill Tung
(102 min)
23.20 Informacje i biznes informacje
23.35 Prognoza pogody
2350 Polityczne graffiti
00.05 Różowa landrynka - magazyn
erotyczny
00.35 Kurier TV
00.55 „Niewidzialny dusiciel”
(„Invisible Stranglers”) - horror,
USA 1987, reż. John Florea, wyk.
Robert Foxworth, Stefanie
Powers, (83 min)
02.25 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

14.25 Normalnie jak w domu (4):
Grają hormony
14.45 Windy-lifts (5)
15.00 Wiadomości
15.10 Europa regionów
15.25 Podwodna Polska
15.50 360 stopni dookoła ciała
16.15 Auto-mix
16.30 „Moda na sukces” (1243)
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 „Plebania” (10) - serial
18.05 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny (stereo)
18.30 Rower Błażeja - magazyn dla
młodzieży

Shield”) - film sensacyjny, USA
1991, reż. Ted Post, wyk. Michael
Dudikoff, Tommy Hinkley, Hana
Azoulay-Hasfari, Steve Inwood
(87 min)
00.30 „Oddział Delta Force 3”
(„Delta Force 3: The Killing
Game”) - film sensacyjny, USA
1991, reż. Sam Firstenberg, wyk.
Nick Cassavetes, Eric Douglas,
Mike Norris, John Ryan (94 min)
02.05 „Potrójne kłamstwa”
(„Triplecross”) - film sensacyjny,
USA 1995, reż. Jeno Hodi, wyk.
Michael Pare, Billy Dee Williams,
Ashley Laurence, (95 min)
03.45 Zakończenie programu

VP 2
) Dziennik krajowy
) Studio urody - magazyn
) Program lokalny
) „Święta wojna” (7): „Liga
istrzów” - serial komediowy
) „Gdzie diabeł mówi
pranoc” („Picket Fences”)
0) - serial obyczajowy, USA
192-96, reż. Rachel Feldman
) „Nasza wielka rodzina”
/20): „Kłopoty azjatyckich
icianów” - serial
) „Zmiana warty” („Eskimo
iy”) - komedia obyczajowa,
ŁBryt. 1997, (84 min)

OLSAT
IPiosenka na życzenie
)„Wilkołaczek” (18) - serial
Bmowany (25 min) (dubbing)
i „Batman” (13) -serial
I Polityczne graffiti
) „Skrzydła” („Wings”) (42) rial komediowy
I „Herkules” („Hercules 5”)
8) - serial fantastyczny
) „Zbuntowany Anioł” („Wild
|gel”)(114) - telenowela
) „Fiorella” („Pobre Diabla”)
3) - serial obyczajowy
I „Roseanne” (114) - serial
) łrJej cały świat” (Jesse”)
9) - serial komediowy, UŚA

88-99, reż. James Burrows,
fk. Christina Applegate,
|no Campos, George
sundza, David DeLuise
5 min)
1 Disco Polo Live
„Świat według Kiepskich”

5) - serial komediowy, Polska,
L Okił Khamidov, wyk.

George Segal (45 min)

Pilaszewska, Dorota Chotecka
(25 min) (powt.)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka •
2055 „Graczykowie” (36) - serial

i ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

TVN
06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (60) - serial
06.45 Telesklep
07.00 „Malusińscy” (16) - serial animowany
07.25 „Alf’ (48) - serial komediowy
07.50 „Kapitan Planeta” (7) - serial animowany
08.15 „Zorro” (11) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (17) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (65) - telenowela, Meksyk
09.50 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (106) - serial obyczajowy
12.20 „Centrum nadziei” - telenowela dokumentalna
12.50 Kuroń raz! - magazyn kulinarny
13.20 Pepsi chart - program muzyczny
1350 „Malusińscy” (16) - serial animowany
14.15 „Kapitan Planeta” (7)
*
serial animowany
14.40 „Zorro” (11) - serial animowany
15.05 „Pinokio” (17) - serial animowany
15.30 „Belfer z klasą” (23) - serial komediowy
16.00 „Alf’ (49) - serial komediowy
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (40) - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (61) - serial
20.30 Milionerzy - teleturniej
21.20 „Liberator 2” („Under Siege 2”) - film sensacyjny,
USA 1995, reż. Geoff Murphy, wyk. Steven Seagal,
Eric Bogosian, Everett McGill, (99 min)
23.15 Noktowizjer
23.45 „Cztery pokoje” („Four Rooms”) - komedia,
USA 1995, reż. Alexandre Rockwell/Alison Anders/
Robert Rodriguez/Quentin Tarantino, wyk. Tim
Roth, Antonio Banderas, Madonna, Salma Hayek
(93 min)
01.45 „Lolita 2000” - film erotyczny, USA 1997, reż.
Sybil Richards, wyk. Jacqueline Lovell, Jake Kealy,
David Squires, Skylar Nicholas (85 min)
03.30 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Grupa specjalna eko 07:25 Parowóz Tomek i jego
przyjaciele 07:35 Opowieści różnej treści 08:00 Fakty porąpne 08:35 Kassandra 09:30 Lubię dom i ogród 09:45 To
jest temat. 10:00 Bliskie spotkania z sarną 10:30 Otv 10:45
Telekurier. 11:15 Słoneczny patrol - dla wszystkich 12:00
Reportaż 12:15 U siebie 12:45 Mieszkaj lepiej 13:00 Se
krety instrumentów muzycznych 13:30 Sport na luzie 14:00
Kalejdoskop regionalny 14:10 Projektantki - dla wszyst
kich 14:35 Śanktuaria przyrody 15:00 Eneduerabe 15:30
Serial dla dzieci 16:00 Świat nie zna czasu cz.416:30 Pier

ścień i róża 17:00 Lubię dom i ogród 17:15 Fakty - Wro
cław 18:00 Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza pogo
dy 18:20 Czas kibica 18:30 Więcej kultury 18:50 Czas na
bajkę 19:00 Siatkówka - mecz serii A i ligi mężczyzn 21:00
Miłość i namiętność - dla wszystkich 21:30 Fakty + ko
mentarze 21:45 Akta W 22:00 To jest temat. 22:15 Miesz
kaj lepiej 22:30 Autostrada - magazyn motoryzacyjny 22:50
Od pucybuta do... 23:25 Jazz nocą

TVC 1
05.00 - Sama doma 05.59 - Dobre rano 08.25 - Kouzelna śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Kulturni
tydenik 09.20 - Videostop 10.00 - Ćervena krćma
11.40 - Tipy ĆT 11.45 - Ceme ovce 12.00 - Zpravy
12.10 - Doktorka Quinnova II. 1255 - Na plovarne
s Janem Kaćerem 13.20 - Teleshopping 13.30 - Na
stope 1355 - Klekanice 14.20 - J. Skvorecky - D.
Klein 15.20 - Klub pfatel dechovky 1555 - Tipy ĆT
16.00 - Zpravy 16.05 - Star Trek: Nova generace VII
(15/26) 1650 - Śprfouchlata 17.00 - Horizonty di-

vociny (14/28) 17.30 - AZ-kviz 1755 - Predpoved
pocasi 18.00 - Vecerniky 18.10 - Kinobox 18.35 - ĆT
vize 18.57 - Śfastnych 10 a Śance milion 19.00 -

Vecernicek 19.15 - Udalosti 19.35 -Tady a ted
* 19.45
- Predpoved
*
pocasi 1950 - Branky, body, vteriny
20.00 - Tak nevahej a toć! 2030 - Ranć U Zelene
sedmy (6/14) 21.30 - Smrt talentovaneho sevce 2255
- Udalosti plus 23.05 - Pfedpovecf pocasi 23.10 Branky, body, vteriny 23.15 - Losovani Śfastnych
10 a Śance milion 23.20 - Muz uvnitf 0055 - Udalo
sti ve svete 01.05 - Star Trek: Nova generace VII
(15/26) 01.45 - Videostop 02.25 - Domaci stesti 03.00
- ODJINUD - Procitnuti keltskeho 0355 - Kulate
pisnićky

TVC 2
05.00 - Proc pada list! ze stromu? 05.10 - Velky vuz
0535 - Chcete me? 0550 - Ekonomicky tydenik
06.05 - Evropa dnes 06.30 - Jak se źije stavitelum
hudebnich 06.45 - Tipy ĆT0650-Noviny STV 07.10

- Udalosti ve svete 07.20 - Vecerniky 0755 - Pano
rama 0830 - „21” 09.00 - Dobre rano 11.30 - Eko
nomicky tydenik 11.45 - Pokłady sveta 12.00 - Velky
vuz 12.25 - Vikend s... 12.35 - Folkova setkani 13.15
- AZ-kviz 13.40 - Vypravy (1/6) 14.00 - Pomahejme
si 1425 - Svetylka z blat 15.20 - Ćas pro rodinu 15.45
- Za dvermi je A.G. 16.10 - Kde se stała chyba II
(8/26) 1635 - Golfova revue Ć.1417.10- Gloria 19.10
- Zpravy ve znakove feci 19.15 - Magazin Ligy
mistru 19.55 - Prehled vecernich poradu 20.00 Bigbit (29/42) 21.00 - „21” 2130 - Volby do kraju
22.00 - J iste, pane ministre (19/22) 22.30 - Monty
Pythonuv Letajici cirkus 23.00 - Na Kloboućku
2335 - R.E.M. Unplugged 00.25 - Na stope 00.50 „21” 01.20 - Euronews 02.00 - Newshour with Jim
Lehrer 03.00 - Kinobox 03.20 - Ćijsem, kam patrim?
04.10 - Requiem za 116 vesnic

TV NOVA
5.00 Novashopping 5.16Milady (116) 6.00Snidane
s Novou 8.35Extremy Afriky 9.25Cestou krizovou
(ćb) 11.02Novashopping 11.05Lotflasky (23)
12.00Esmeralda (66) 12.50Tak jdećas (1494)
13.40Superman IV (18) 1435Luisa Fernanda (15)
15.30Acko 16.13Novashopping 16.15Prave ted z
regionu 16.25Fotbalova Gambrinus liga 1829Poćasi
18.35Barvy lasky (38) 19.30Televizni noviny
20.00DO-RE-MI 20.50Tajny agent Jack T.
22.55Pravć dnes 22.58Poćasićko 23.00Pefićko
23.45Vrazedne dedictvi 1.25Poltergeist 3.15SOF
Special OPS Force (6) 4.00Novashopping 4.15
Vestima 455Jesse

DODATEK

TELEWIZYJNY

SOBOTA 4 LISTOPADA 2000

TVN

TVP 1
06.30 Wszystko o działce i ogrodzie
06.55 Agrolinia - program rolniczy
07.45 Tańce polskie
07.55 „Zwierzęta świata”:
„Południowe Maroko - kraina
piasku i gadów” (1/2) - film
dokumentalny
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 Ziarno
09.105-10-15
09.40 Wąjt Disney przedstawia
10.55 „lektor Quinn” („Dr Quinn.
Medicine Woman”) (35) - serial
11.45 Sekrety zdrowia: Bezsenność
- magazyn medyczny
12.00 Z kamerą wśród zwierząt -

17.00 Teleexpress
17.25 Kochamy polskie seriale
17.55 MdM
18.20 Od przedszkola do Opola
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.55 Prognoza pogody
20.05 „Mr. Jones” - film
obyczajowy, USA 1993, reż.
Mike Figgis, wyk. Richard
Gere, Lena Olin, Annę
Bancroft, Tom Irwin, Delroy
Lindo (109 min)
22.00 Chłopcy z Targowej 61 ostatni bal Filmówki - reportaż
22.40 Sportowa sobota

22.55 „Robocop” - film SF, USA
1987, reż. Paul Verhoeven, wyk.
Peter Weller, Nancy Allen, Ronny
Cox, Kurtwood Smith (98 min)
00.40 Moje życie - program
publicystyczny Małgorzaty
Snakowskiej
01.25 Noc internauty
02.00 „Klan” (388,389) - telenowela,
Polska 2000, reż. Paweł Karpiński,
wyk. Zygmunt Kęstowicz,
Agnieszka Kotulanka, Tomasz
Stockinger, Izabela Trojanowska
(50 min) (powt.)
02.50 Motown Live (19,20) program dokumentalny (stereo)
04.15 Zakończenie programu

07.00 Telesklep
08.00 „Albert” (15) - serial animowany (20 min)
08.20 „Kapitan Planeta” (8) - serial animowany
08.45 Mama, tata i ja - teleturniej dU dzieci i rodziców
•09.10 „Zorro” (12) - serial animy^any
09.35 „Malusińscy” (17) - serial anirrrtJWany
10.00 Pepsi chart - program muzyczny
10.30 „Gwiezdne wrota” („Stargate SG-1”) (20) - serial
11.30 „Nie do pary” („Odd Man Out”) (10/13) - serial
12.00 Cyfra - magazyn nowych technologii
12.30 Automaniak - magazyn motoryzacyjny
13.00 „Kłopotliwy wnuczek” („Father’s Little
Dividend”) - komedia, USA 1951, reż. Vincente
Minęlli, wyk. Spencer Tracy, Joan Bennett,
Elizabeth Taylor, Don Taylor (100 min)
15.10 Multikino - magazyn filmowy
15.40 „Brygada ratunkowa” („Third Watch”) (10) serial sensacyjny
16.40 „Strzała amora” („Daniella Steele’s LovesVruck”)

05.00 - Pasians 05.20 - Game Page 05.50 -1
fekne profese -06.15 - Svet motoru 07.15 - Pc
mechanika pro deti III (9/22) 07.40 - V lese
loupeznici 08.10 - ALF 08.35 - Batoh '
Zpravicky ze sveta 09.00 - Deti Toma a J
(44/56) 09.25 - Dokud biji hodiny 10.45 -1
Karlovy Vary 11.05 - Naś venkov 11.25 - Zn
Vlachovce 12.00 - Zpravy 12.05 - S politiky nt
13.05 - Objevovani sveta (12/13) 1355 -1
svetove módy II. 14.20 - Vila Vanilla (1/Ą
Okouzleni II (2/32) 17.00 - Pyramida 17.30 rium Moravicum (10/13) 17.55 - Predpoved
18.00 - Zpravy 18.05 - Kde se stała chyba I
18.30 - Kdyz se fekne profese 18.57 - Śfastnj
Śance milion 19.00 - Vecermcek 19.15 - L

A. Tansmana
13.05 „Co ludzie powiedzą?”
(„Keeping up Appearances”)
(9/40) - serial komediowy
13.30 Zgadula - teleturniej
14.00 Arka Noego - magazyn
14.30 Eamiliada - teleturniej
15.00 „Złotopolscy” (264): „Prawy
prosty” - telenowela
15.30 Golec uOrkiestra
„Wszystkim na uciechę...”
16.30 „M jak miłość” (1) - serial
obyczajowy, Polska 2000,
(40 min)
17.20 Jazda kulturalna - magazyn
kulturalny
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody

18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 „Sukces” (16) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Andrzej Kostenko, wyk.
Dorota Deląg, Piotr
Machalica, Andrzej
Pieczyński, Piotr Fronczewski
(25 min)
19.25 Studio sport
19.55 VI Festiwal Kabaretowy
Camping Europa 2000 - Na
bis!!! (3) (stereo)
20.45 Dwójkomania
20.50 Słowo na niedzielę
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody

21.35 „Pocztówki znad krawędzi”
(„Postcard from the Edge”) dramat obyczajowy, USA 1990,
reż. Mike Nichols, wyk. Meryl
Streep, Shirley MacLaine, Dennis
Quaid, Gene Hackman (98 min)
23.15 Maanam i goście - koncert,
wyk. Zespół Maanam, Stanisław
Soyka, Justyna Steczkowska,
Kasia Nosowska, Zbigniew
Namysłowski, Muniek Staszczyk,
John Porter (stereo)
00.10 „Lokum” („Sublet”) - film
sensacyjny, USA 1998, reż. John
Hamilton, wyk. Danny Nucci,
Victoria Sanchez, Jack Langedijk,
Marc Camacho (88 min)
01.40 Zakończenie programu

ce milion 23.45 - Obćan X 01.25 - Pomsta
(8/16) 02.10 - Bigbit (29/42) 03.10 - Na Klo
03.45 - Jak se vam libi

15.50 Fundacja Polsat
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Dyżurny satyryk kraju
16.50 „Przyjaciele” („Friends 4”)
(92) - serial komediowy,
17.20 ,Asy z klasy” („Popular”)
(10) - serial dla młodzieży, USA
1999-2000, wyk. Leslie Bibb,
Carly Pope, Tammy Lynn
Michaels, Bryce Johnson
(45 min)
18.10 Idź na całość - show z
nagrodami
19.05 „Adam i Ewa” (11) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Paweł Nowicki, wyk. Katafzyna
Chrzanowska, Waldemar
Goszcz, Agnieszka Korzeniow
ska, Iwona Bielska (45 min)

20.00 „Świat według Kiepskich”

wyk? Halle Berry, Chris
McDonald, Clive Owen, Peter
Greene (94 min)
23.45 „Opowieści z krypty” („Tales
from the Crypt”) (72) - serial,
USA 1994, reż. Tom Hanks/
Robert Zemeckis/Richard
Donner, wyk. Christopher Reeve,
Roger Daltrey, Whoopi Goldberg,
Joe Pesci (25 min)
00.15 Playboy: „Nocne eskapady Toronto” (1)
01.15 „Cudze życie, skradziona
miłość” („Borrowed Life, Stolen
Love”) - film erotyczny, USA
1997, reż. Valerie Landsburg, wyk.
Michelle Agnew, Melissa Carlton,
Gabriel Christy, (96 min)
03.00 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

- komedia romantyczna, USA 1997, reż. Larry
Peerce, wyk. Cynthia Gibb, Costas Mandylor,
Annabelle Gurwitch, Suzanne Somers (110 min)
18.30 Maraton uśmiechu
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 Milionerzy - teleturniej
20.25 Ananasy z mojej klasy - program rozrywkowy
^1.30 „Ace Ventura - Zew natury” („Ace Ventura When Nature Calls”) - komedia, USA 1995, reż.
Steve Oedekerk, wyk. Jim Carrey, Ian McNeice,
Simon Callow, Tommy Davidson (100 min)
23.20 „Las Vegas” („The Strip”) (10-ost.) - serial
sensacyjny, USA, wyk. Guy Torry, Sean Patrick
Flanery, Joe Viterelli (55 min)
00.15 „Laleczka Chucky” („Child’s Play”) - horror,
USA 1988, reż. Tom Holland, wyk. Catherine Hicks,
Chris Sarandon, Alex Vincent, Dinah Manoff
(105 min)
02.00 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TVP 2
07.00 Echa tygodnia
07.30 Tacy sami
08.00 Program lokalny
09.00 „Doogie Howser, lekarz
medycyny” („Doogie Howser,
M.D.”) (4) - serial komediowy
09.30 Gospodarka w Dwójce
10.00 Krynica 2000 - reportaż
10.30 „Historia Ziemi” (4/8):
„Podróż do wnętrza Ziemi” serial dokumentalny
11.20 Festiwal Kraków 2000
11.30 Kino bez rodziców:
„Jetsonowie” (8) - serial .
11.55 Kino bez rodziców
12.55 Studio festiwalowe III
Międzynarodowego Konkursu
Indywidualności Muzycznych im.

POLSAT
06.00 Disco Relax
07.00 Dyżurny satyryk kraju
07.30 W drodze
08.00 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
08.30 „Spider-Man” („New SpiderMan”) (33) - serial animowany
09.00 „Godzilla” (14) - serial
09.30 „Power Rangers” - serial
10.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (160) - serial
11.00 „Pamięci Hope” („For
Hope”) - dramat obyczajowy,
USA 1996, (92 min)
12.45 „Klątwa Smoka: Historia
Bruce’a Lee” („Bruce Lee:
Curse of the Dragon”) - film
dokumentalny, USA 1993,
(87 min)
14.30 Gospodarz - teleturniej
15.00 Disco Polo Live

TVC 1

magazyn przyrodniczy
12.20 Focus: Szpieg
13.00 Wiadomości
13.10 Anegdoty prezydenckie
Longina Pastusiaka (39)
13.20 Kronika Filmowa
13.45 „Opowieści z Mórz
Południowych” („Tales of the
South Seas”) (7/22) - serial
14.35 Kamel tropi najlepsze
światowe reklamy
14.55 Jeśli nie Oxford, to co?
15.25 Trudne pytania
16.10 „Lecznica pod św.
Franciszkiem” (1/13) telenowela dokumentalna
16.35 Lista przebojów

(56) - serial komediowy,
Polska, reż. Okił Khamidov,
wyk. Andrzej Grabowski,
Marzena Sztuka, Bartek
Żukowski, Basia Mularczyk
(23 min)
20.30 „Duża przerwa” (10/24) serial obyczajowy, Polska 2000,
reż. Mirosław Bork, wyk.
•
Beata Tyszkiewicz, Bernadetta
Machała-Krzemińska,
Sławomir Orzechowski,
Andrzej Mastalerz (25 min)
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
21.05 Życiowa szansa - teleturniej
22.00 „Zona bogacza” („The
Rich Man’s Wife”) - thriller,
USA 1996, reż. Amy Jones,

TV WROCŁAW
07:00 Hallo Spencer 07:30 Parowóz Tomek i jego przyja
ciele 07:35 Przygody Sama 08:00 Fakty 08:15 Agro - fakty
08:30 Gadu, gadu - pr. dla dzieci 09:00 Ogrody bez granic
09:30 Złote rączki. 10:00 Noce i dnie - dla wszystkich 11:00
Ziemia - kraina świętowania 11:30 Polska, której nie wi
dać 11:45 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 12:15 Jesien
na telejazda 12:30 Wojny, bitwy, żołnierze 13:25 Papież
Jan Paweł II- sumienie świata 14:30 Tajemnicze archiwum
Shelby Woo - dla wszystkich 15:00 Zwierzęta mroźnej pół
nocy 15:30 Koncert na 4+ 16:15 Teletransmisje 16:40 Te
leturniej - Wieża 18:00 Fakty - wydanie główne 18:20 Pro
gnoza pogody 18:20 Twoja telewizja Wrocław 18:50 Czas
na bajkę 19:00 Solo - za zgodą 20:35 Techno szaleństwo
21:00 Artyści estrady - pr. roziywkowy 21:30 Fakty 21:45
Sport 22:00 Jane doe - dla dorosłych 23:35 V Festiwal pol
skich kompozytorów 00:25 Festiwal im. A. Didura

19.40 - Predpoved’ poćasi 19.45 - Branky
vteriny 20.00 - Hrdina filmoveho usmevu ant
- Zpravy 23.10 - Branky, body, vteriny 23.15
meste II. (9/18) 23.40 - Losovani Śtastnych II

TVC 2

05.00 - B. Martinu: Sonata pro fletnu a klavfi
Manaźerem vlastniho zdravi 05.30 - Notes 06.05 - Prof. Vaclav Holzknecht vypravuje
Noviny STV 07.10 - Udalosti ve svete
Vecerniky 07.55 - Panorama 08.30 - „21” 09.C
je al Espańol (22/65) 09.10 - Family Album
(25/26) 09.35 - Starting Business English
09.50 - Kontakt Deutsch (3/13) 10.15 - Carti
site (7/9) 10.35 - Klić 11.05 - Game Page 11.3!
pane ministre (19/22) 12.05 - Svet animovan
mu (42/52) 12.30 - Zpivani na farme 13.05 - Ig
vinskij: Pulcinella 14.25 - Kridla slavy 14.45
genheimovo muzeum v Bilbau 15.50 - Prvni
16.05 - Olympijske Sydney oćima pilota F-l
Jizda 16.45 - BULY 19.50 - Postrehy odjinud
Prehled vecernich poradu 20.00 - Cizi slovo P
20.05 - Vse pro firmu 22.10 - Zblizka 23.10
Andelem 00.40 - GORODOK 01.05 - Velk
hudba 04.35 - Kdyź u nas Pete Seeger hral;
05.30 - Greenhorns 05.40 - Posezeni s Janerr
nem 06.10 - Povidani pres hranici 06.40 - Ma
hudba

TV NOVA

5.37Novashopping 5.53Milady (117) 6.35 VI;
uzel II (24) 7.05Zorro (22) 7.35Walt Disnej
kouzelny svet 8.30Pokemon (17) 9.00Eso 10.
sonuv svet (17) ll.OORande 12.00Volejte
12.30Sissi 14.55AŹ tadynebudu 16.40NovasI
16.450ld Surehand 18.30Pocasi 18.35La
vasne (72) 19.30TELEVIZNI NOVINY 20.0
ty 21.20Żhave vystrely 2 23.00Prav<

23.03Poćasićko 23.05Spawn 0.50Tajna vaśeń!
98 355SOF Special OPS Force (7) 4.35No’
ping 4.50Jesse

NIEDZIELA 5 LISTOPADA

TVN

TVP 1
06.30 Samo życie - magazyn (powt.)
06.45 Proszę o odpowiedź
07.00 Za czy przeciw - magazyn
07.50 Poranek filmowy
08.15 Do góry nogami
08.40 „Siódme niebo” („Seventh
Heaven”) (9/88) - serial
09.30 Rejs 2000 - magazyn żeglarski
09.50 „Dom 2” (5/8): „Komu gra ta
orkiestra” - serial obyczajowy
11.40 Moc
12.00 Otwarte drzwi oraz Anioł
Pański - transmisja z Watykanu
12.40 Czasy
13.00 Wiadomości.
13.10 Tydzień - magazyn rolniczy
13.55 „Zaginiony świat” („The Lost

World”) (10): „Prawdziwy raj” serial przygodowy, Kanada 1999,
reż. Michael Pattison, wyk. Peter
McCauley, Rachel Blakely, Will
Snow, David Orth (44 min)
14.45 Studio sport: Lech Basket
Liga - mecz Polonia Warszawa Czarni Słupsk
16.30 Sensacje XX wieku: Rok
1941 (2)
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno
18.05 „Lokatorzy” (11): „Kukułcze
jajo” - serial komediowy, Polska
2000, reż. Marcin Sławiński,
wyk. Ewa Szykulska, Marek
Siudym, Michał Lesień,

Agnieszka Michalska (25 min)
18.35 Śmiechu warte - program

rozrywkowy
19.00 Wieczorynka: „Gumisie”
(55) - serial animowany
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.55 Prognoza pogody
20.05 „Bezsenność w Seattle”
(„Sleepless in Seattle”) melodramat, USA 1993, reż.
Nora Ephron, wyk. Tom
Hanks, Meg Ryan, Rosie
O'Donnell,(104min) ,
21.50 „Pamiętnik rodzinny Pierwszy krzyk” (15) telenowela dokumentalna

Wojciecha Szumowskiego (stereo)
22.20 Decyzja należy do ciebie: Błąd
- program publicystyczny
[audiotele: 0-70065580 - tak; 070065590-nie]
23.00 Pegaz - magazyn kulturalny
23.25 Sportowa niedziela
23.45 Niezapomniane role: „Salto” dramat psychologiczny, Polska
1965, reż. Tadeusz Konwicki, wyk.
Zbigniew Cybulski, Gustaw
Holoubek, (100 min)
01.30 Gwiazdy świecą nocą program popularnonaukowy
0150 „Włoskie piękności” - film
dokumentalny, Francja 1999
02.45 Zakończenie programu

TVP 2
06.25 Film dla niesłyszących: „Dom
2” (6/8): „Trzecie kłamstwo” serial obyczajowy
07.55 Słowo na niedzielę (dla
niesłyszących)
08.00 Program lokalny
09.00 „Doogie Howser, lekarz
medycyny” („Doogie Howser,
M.D.”) (5) - serial’komediowy
09.30 Niezwykła 7 - teleturniej
09.55 Ulica Sezamkowa
10.25 Kręcioła - program dla
młodzieży
10.45 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza (27): Cieszyński
smak - magazyn kulinarny
11.15 „Nieśmiertelne klejnoty”
(3/6): „Magia kolorów” - serial
dokumentalny
11.40 „Morderczy wyścig” („Bite

the Bullet”) - film przygodowy,
USA 1975, (131 min)
14.00 30 ton! Lista, lista
14.30 Familiada - teleturniej
15.00 „Złotopolscy” (265):
„Wieczne starania” - telenowela,
Polska 2000, reż. Janusz Dymek,
wyk. Ewa Ziętek, Henryk
, Machalica, Agnieszka Śitek,
Paweł Wawrzecki (25 min)
15.30 Szansa na sukces: Stanisław
Soyka - program rozrywkowy
(stereo)
16.35 „Na dobre i na złe” (39):
„Narzeczona” - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Piotr Wereśniak, wyk.
Małgorzata Foremniak, Artur
Żmijewski, Krzysztof Pieczyński,
Ewa Skibińska (49 min)

17.30 7 dni świat - program
publicystyczny
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 „Święta wojna” - serial

komediowy, Polska 2000, reż.
Marek Bielecki, wyk. Krzysztof
Hanke, Zbigniew Buczkowski,
*
Joanna
Bartel, Józef Polk
(25 min)
19.25 Będzie teatr - reportaż
20.00 VI Festiwal Kabaretowy
Camping Europa 2000 - Na
bis!!! (4) (stereo)
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody

21.35 „Nowojorscy gliniarze” (150) ' serial sensacyjny, USA 1996, reż.
Clark Johnson, wyk. Rick
Schroder, Dennis Franz, James
McDaniel, Gordon Clapp
(42 min)
22.20 Studio Teatralne Dwójki: „Nas
troje” - sztuka Marka Koterskie- .
go, Polska 2000, reż. Marek
Koterski, wyk. Katarzyna Figura,
Maciej Tomaszewski, Agnieszka
Włodarczyk, Jerzy Bończak
(65 min)
23.25 Dwie skały - piosenki Jacka
Kaczmarskiego (stereo)
23.55 „Zakręty losu” („Twist of
Fate”) (1/2) - dramat wojenny,
USA 1989, reż. Ian Sharp, wyk.
Ben Cross, (98 min)
01.35 Zakończenie programu

komediowy, USA 1998, reż.
Mark Jean, wyk. Glenn
Taranto, Ellie Ftarvie, Betty
Philips, Nicole Fugere
(25 min)
17.15 Macie co chcecie - program
rozrywkowy
17.45 „Rodzina zastępcza” (48) serial komediowy, Polska 1998,
reż. Wojciech Adamczyk/
Michał Kwieciński, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, Jarosław
Boberek, Maryla Rodowicz
(25 min) (powt.)
18.10 Idź na całość - show z
nagrodami
19.05 „Adam i Ewa” (12) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Paweł Nowicki, wyk.
Katarzyna Chrzanowska,
Waldemar Goszcz, Agnieszka

Korzeniowska, Iwona Bielska
(50 min)
20.00 „Strażnik Teksasu” („Walker
Texas Ranger”) (161) - serial
sensacyjny, USA 1998, reż. Aaron
Norris, wyk. Chuck Norris,
Clarence Gilyard, Sheree J.
Wilson (45 min)
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Wszystko przed tobą”
(„Barbara Taylor Bradford:
Everything to Gain”) - film
sensacyjny, USA 1995, reż.
Michael Miller, wyk. Sean Young,
Jack Scalia, Charles Shaughnessy
(88 min)
22.40 Na każdy temat show - talk
• show
23.40 Magazyn Ligi Mistrzów
00.40 FIFA TV - magazyn sportowy
01.10 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

POLSAT
06.00 Disco Polo Live
07.00 Twój lekarz - magazyn
medyczny
07.15 Wystarczy chcieć
07.30 Jesteśmy
08.00 Klub Stasia i Nel
08.30 „Spider-Man” („New SpiderMan”) (34) - serial animowany
09.00 Hugo - program dla dzieci
09.30 „Power Rangers” - serial
10.00 Disco Relax
11.00 „Diabli nadali” („The King of
Queens”) (40) - serial
11.30 „Dharma i Greg” („Dharma
& Greg 3”) (57) - serial
12.00 Jej cały świat” („Jesse”) (36)
- serial komediowy, USA 199899, reż. James Burrows, wyk.
Christina Applegate, Bruno
Campos, George Dzundza,
David DeLuise (25 min)
12.30 „Strzafw ciemności” („A

Shot in the Dark”) - komedia,
USA 1964, reż. Blake Edwards,
wyk. Peter Sellers, Elke
Sommer, George Sanders,
Herbert Lorn (98 min)
14.20 „Grom w raju” („Thunder in
Paradise”) (7) - serial
sensacyjny, USA 1993/94, reż.
Douglas Śchwartz, wyk. Hulk
Hogan, Carol Alt, Chris
Lemmon, Ashley Correll
(45 min)
15.25 Klub Polsatu
15.50 Magazyn „Podaruj dzieciom
słońce”
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Sekrety rodzinne - program
rozrywkowy
16.45 „Przygody rodziny
Addamsów” („The New
Addams Family”) (6) - serial

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

07.00 Telesklep
08.00 „Albert” (16) - serial animowany (20 min)
08.20 „Kapitan Planeta” (9) - serial animowany
08.45 „Pinokio” (18) - serial animowany
09.10 „Zorro” (13) - serial animowany (25 min)
09.35 „Malusińscy” (18) - serial animowany (25 min)
(dubbing)
10.00 „Bliźniaczki” („Two of a Kind”) (10/22) - serial
komediowy, USA, wyk. Ashley Fuller Olsen, Mary
Kate Olsen, Christopher Sieber, (25 min)
10.30 „Zew kiwi” („Cali of the Wild”) - film
przygodowy, USA 1993, reż. Alan Smithee, wyk.
Rick Schroeder, Mia Sara, Gordon Tootoosis,
Duncan Fraser (120 min)
12.30 „Ładny dom” - serial dokumentalny, Polska
13.00 Kuroń raz! - magazyn kulinarny
13.30 O co chodzi? - teleturniej
14.00 „Akademia policyjna” (22) - serial komediowy,
USA, wyk. Matt Borlenghi, Joe Flaherty, Jeremiah
W. Birkett, Heather Campbell (55 min)
15.20 „Wyrównując rachunki z tatą” („Getting Even
With Dad”) - komedia, USA 1994, reż. Howard
Deutsch, wyk. Macaulay Culkin, Ted Danson,
Glenne Headly, Saul Rubinek (130 min)
17.30 Ale plama - program rozrywkowy
18.00 Agent - program rozrywkowy
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 Milionerzy - teleturniej
20.25 Wybacz mi - talk show
21.40 Pod napięciem - talk show
22.10 Super Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
22.40 Nie do wiary - opowieści niesamowite
23.10 Ale plama - program rozrywkowy
23.40 „Prezydencki poker” („The West Wing”) (10/22)
- serial obyczajowy, USA, wyk. Rob Lowe, Moira
Kelly, Bradley Whitford, John Spencer (55 min)
00.35 „Piekielny Brooklyn” („Last Exit to Brooklyn”) film obyczajowy, USA/Niemcy 1989, reż. Uli Edel,
wyk. Stephen Lang, Jennifer Jason Leigh, Burt
Young, Peter Dobson (105 min)
02.20 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Zuzia i jej przyjaciele 07:25 Parowóz Tomek i jego
przyjaciele 07:35 Molly 08:00 Bajka dla dzieci 08:15 Kom
pas 08:30 Teraz wieś 09:00 Wierzę, wątpię, szukam 09:30
Opowieści mamy gęsi 10:00 Budujemy mosty. 10:30 Zwie
rzątka ze sklepiku 10:55 Tajna misja - dla wszystkich 11:25
Magazyn turystyczny - tu i tam 12:30 Weekend, weekend
14:30 Zwierzęta z bliska 15:15 Jesienna telejazda 15:30
Magazyn turystyczny - tu i tam 16:00 Przygody Sindbada
- dla wszystkich 16:45 Teleturniej - ziemia od innych droż
sza 17:15 Uśmiechnij się - kabaret przechowalnia 18:00
Fakty - wydanie główne 18:20 Prognoza pogody 18:20
Twoja telewizja Wrcftław 18:30 Podium - magazyn spor
tu niepełnosprawnych 19:00 Młodzieżowe mistrzostwa
Polski w podnoszeniu 20:00 Halowa piłka nożna 21:00
3,2,1... start 21:30 Fakty 21:45 Magazyn koszykarski 22:00
Na antenie 22:10 Powiedz to głośno. 22:50 Jak daleko
stąd, jak blisko - za zgodą

TVC 1

05.00 - Vinitorium Moravicum (10/13) 05.2
05.55 - Maliruv atelier „Ozivly obraz” 06.i
vize 06.25 - Ta naśe povaha ćeska 06.45 -1
sveta 07.00 - Pyramida 07.30 - Żi-ra-fa 09.31
field a pratele (5/26) 10.30 - Kalendarium
J. Śkvorecky - D. Klein 11.35 - Tipy ĆT
Hledani ztraceneho ćasu 12.00 - Żpravy

Bananove rybićky 12.35 - Receptaf pro du
hradu 13.10 - Manaźerem vlastniho zdravi
Deti Toma a Jerryho (6/56) 13.45 - Pri
ęredeme zlatou nitku 14.55 - Cesty viry
Dablova past ćb 17.00 - Ptóomci slavnych
Setkani s obrazovkou 17.5(T^Svatećni slov
Rićana 17.55 - Predpoved poćasi 1^00 18.05 - Tipy ĆT 18.10 - Jak jsme voliliWb
moveho 18.45 - Sp<dih|Uata 18.57 - Śfast
a Śance milion 19.00 - rebbriućek 1945 -

sti 19.35 - Predpoved’ poćasi 19.40 - Brank;
vteriny 19.55 - Śportka, Sazka 5 ze\ft,a Śan<

- Pomsta - s.r.n. (9/16) 21.30 - Stało se..>
Naostro 22.25 - Jak se źije na dalnici
22.40 - Losovani Sportky, Sazky 5 ze 40 a
Zpravy 22.50 - Branky, body, vteriny 22.5
sovani Śtastnych 10 a Śance milion 23.00 ■

of Babylon 00.40 - Dvojdomi (2/2) 01.40 NUD - Procitnuti keltskeho 02.35 - Telesh
02.45 - Vśe pro firmu

TVC 2

07.40 - Noviny STV 07.55 - Panorama 08.
vize 08.50 - Metr na divaky 09.00 - Nedeln
Renatou Śachovou 09.50 - Na dobre vyhlid<

- Deset stoleti architektury'10.30 - Praga 1
10.45 - Kulturni tydenik 11.00- Klub Netop
- Vodni planeta (5/8) 12.45 - Tip^ĆT 12.5

vid Carradine - po stopach bojovych
Svetem formule 113.50 - STUDIO SPOR
- MS v nohejbale (primy prenos 17.00 -1
17.05 - Eliśka Junkova 17.25 - Velky Jake
Euronews 19.55 - Prehled vecernich porać
- Dobrodruźstvi fotografie (1/5) 20.50 - Kj
Mikulovskem zamku 21.00 - „21” 21.30.
stoleti architektury 21.45 - Salon 22.20 - B
tu 23.00 - Starty 23.20 - Lisabonsky pribeh
Euronews 02.00 - „21” 02.30 - Smrt talentc
sevce 03.50 - Na Kloboućku

TV NOVA

5.40Novashopping 5.56Milady (118) 6.41
kouzel II (25) 7.05Arnoldovy patalie (5
Zorro (23) 8.00Walt Disney a jeho kouze
8.55Pokemon (18) 9.30Dawsonuv svi
10.30Tajemstvi Oceloveho mesta 12.00Se
13.00Tri zlate vlasy deda Vseveda 15.00:
v Hong Kongu 17.04Novashopping 17.05
bo 18.30Pocasi 18.35 Labyrinty vasr
19.30TELEVIZNI NOVINY 20.00Prav
22.35Ćtveraci 23.20Prave dnes 23.22Po
23.25Ptaci 1.30Mistr neznameho boje 3
Special OPS Force (8) 3.50Novash<
4.10Jesse
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CENTRUM OBSŁUGI RYNKU

NIERUCHOMOŚCI^
Nysa ul. Wmhwska 5

"S 44846 10

0 608 327 669

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1-pokojowe, 24 m’, lll-piętro, w bloku, Rynek............................................................. Cena 35 tys.
(do uzgodnienia)
1-pokojowe, 33 m‘, ll-piętro, w kamienicy, Nysa-Poludnie................................... Cena 39 tys.
(do uzgodnienia)
1-pokojowe, 46 m’, l-piętro, nowe, możliwość aranżacji wnętrza...................... Cena do uzg.
2- pokojowe, 44 m’, l-piętro, w kamienicy, Nysa-centrum..................................... Cena 65 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 48 m1, ll-piętro, w bloku z balkonem, centr. ogrz............................. Cena 63 tys.
(do uzgodnienia)
2-pokojowe, 54 rrf, l-piętro, budynek z cegły, okolice Nysy.................................. Cena 18 tys.
•
(do uzgodnienia)
2- pokojowe, 57 nr, l-piętro, okolice Nysy, w bloku, po remoncie......................Cena 55 tys.
(do uzgodnienia)
3- pokojowe. 68 m, ll-piętro, Nysa - centrum, po remoncie................................. Cena 80 tys.
(do uzgodnienia)
3-pokojowe, 70 m, l-piętro, Nysa - centrum, kamienica....................................... Cena 70 tys.
(do uzgodnienia)
3- pokojowe, 90 m‘, IIl-piętro. komfort, własne ogrz............................................... Cena 85 tys.
(do uzgodnienia)
4- pokojowe. 72 m, parter, w nowym bloku, centr. ogrz........................................ Cena 80 tys.
(do uzgodnienia)
4-pokojowe. 80 m, ll-piętro, w okolicach Nysy, w bloku..................................... Cena 75 tys.
(do uzgodnienia)
4-pokojowe, 98 m', Xl-piętro, Nysa - osiedle, po remoncie................................Cena 85 tys.
(do uzgodnienia)
4-pekoJ0owe, 100 rrf, parter, Nysa - centrum, z centralnym ogrz................. Cena 100 tys.
(do uzgodnienia)
Pałac zabytkowy, okolice Nysy, ładna działka - zdjęcia do wglądu.......... Do uzgodnienia

LOKALE NA WYNAJEM I NA SPRZEDAŻ
/
**
Co

biurowy w Nysie, pow. od 16 nf do 90 rrf....

.Cena 12 zł/m'

' • Lokalłę/urowy w centrum, pow. 32 m‘, ll-piętro.....

Cena 25 zł/nf

Lokal nagtblnbt lekarski w centrum, pow. 37 rrf.

Cena 30 zVm’

f-----------------,------------------------------ - -------------- ------ ‘

Ogłoszenia
drobne

■w

■ .-Lokal usługowo-handlowy pow. 18 m’, podwyższona piwnica
. Cena sprz. 18.000netto
a....Cena
(na sorzedaż - wynajem)
Nysa osiedle
wynajem 350 zł netto/m-c
Lokdłerslugowo-handlowy w centrum, (piętro, pow. 10 m‘. .......................... Cena 25 zł/m
*
Lokal usługowo-handlowy na Celnej, parter, pow.60 m‘..... ...................Cena 2,5 tys/m-c

Lokal usługowo-handlowy, 99 rrf, Otmuchów-Rynek......... ....................... Cena 2 tys/m-c
Lokal usługowo-handlowy w centrum, piętrowy 2x70 rrf... ....................Cena 4 tys/m-c
+ 60 m piwnica
Lokal usługowo-handlowy w centrum, piętrowy 2x90 rrf... ........................... Cena do uzg.
+ 90 m piwnica
Mieszkanie na lokal - Celna, pow. 87 rrf - parter................... ........................... Cena do uzg.
(na sprzedaż)

DO WYNAJĘCIA biura w Nysie
pow. 16 m2 i 32 m2
tel. 448 46 11,0608 32 76 69
\/

PILNIE SPRZEDAM mieszkanie 1 pok.
33 m2, duża kuchnia, kamienica,
niski czynsz, tel. 4484 611

SPRZEDAM mieszkanie w Ząbko
wicach Śl., komfort, 48 m2, 2 pok.,

DO SPRZEDANIA mieszkanie 2
pok., 48 m2, w N. Świętowie, w

l-piętro, cena do uzg., tel.448 46 11

bloku, cena 35 tys., tel.44 84 611

PILNIE SPRZEDAM 2 x mieszkania
3 pok., 68 i 90 m2, II i III piętro, 80 tys
każde, komfort, tel. 4484 611

SPRZEDAM mieszkanie pow.54
m2, okolice Nysy, do wykończenia,
cena 18 tys., tel.44 84 611

SPRZEDAM działki budowl. w Nysie
i Jędrzychowie pow. 11 ar, razem 80 ar
tel.44 84 611, 0 608 327 669

SPRZEDAM dom przedwojenny
pow. 110 m2, działka 54 Ar, okolice
Paczkowa, tel. 4484 611
825b
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SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe
w Nysie, obok krytej pływalni, 48 m2
lll-piętro, z balkonem i ogródkiem
przydomowym, cena 60 tys. do uzg.
tel. 44 84 611, 0 608 327 669

------- ■---- - ----,—,

„--------------------------------- _---- „—

DO WYNAJĘCIA lokal handlowy
w centrum Otmuchowa, pow.100m2
witryna, cen£do uzg. 44 84 611

Misiek
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Adres:
RADIO PLUS OPOLE UL. KORASZEWSKIEGO 7-9
45-011 OPOLE TEL. 077/45 66 777

Z dopiskiem: “KONKURS PIRAMIDA MARZEŃ”
O szczegółach zabawy dowiesz się słuchając Radia PIUS

w Nysie na fali 96,7 FM '
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71 proc. Polaków uważa, że polskie prawo jest złe

Karać, i to surowo
Wysokość kary odstrasza. Poka
zują to doświadczenia innych krajów,
choćby USA czy Wielkiej Brytanii.
Zbrodnią ma być większość
przestępstw przeciw życiu i zdrowiu,
w tym spowodowanie groźnego wy
padku i łapownictwo. Wyższe wyroki
dla gwałcicieli, morderców, mafio
sów - to propozycje ministra Lecha
Kaczyńskiego.
Zbrodnią ma być zarówno przy
jęcie łapówki znacznej wartości, jak i
jej wręczanie, dlatego kara ma wyno
sić od lat 3 do 15; dzisiaj dającemu
grozi od 6 miesięcy do lat 8, a biorącemu od 2 do 12.
Minister Kaczyński proponuje
aby 15-latkowie odpowiadali jak do
rośli nie tylko za zbrodnie, ale też za
inne czyny z użyciem przemocy. Chce
też rozszerzyć możliwość wymierza
nia tzw. kar nadzwyczajnych, a dla
wielokrotnego recydywisty niemożli
we byłoby orzeczenie kary z zawie
szeniem.
Ostre sankcje to nie wszystko.
Grzywną karano by obowiązkowo
wszystkich sprawców, którzy dopuści
li się czynu w celu osiągnięcia korzy
ści majątkowej lub gdy ją otrzymali.
Trudniej ma być też przy warunko
wym zwolnieniu z odbycia reszty
kary: sąd penitencjarny będzie musiał

Minister sprawiedliwości uważa, że nasze życie, zdrowie i własność
będą lepiej chronione, jeśli ci, którzy się na nie targną, będą dłużej za
to siedzieć w więzieniach. Firmowana przez ministra nowelizacja ko
deksu karnego obejmuje 106 zmian. Większość dotyczy zaostrzenia
sankcji. Mają one wynosić za:
* zabójstwo:
- nie mniej niż lat 10 do dożywocia; obecnie od lat 8 do dożywocia,
* sprowadzenie katastrofy:
- od lat 3 do 15; obecnie od roku do lat 10,
* rozbój:
- od lat 3 do 15; obecnie od lat 2 do 12, a z użyciem niebezpiecznego
narzędzia nie mniej niż lat 5 do lat 25,
* wymuszenie rozbójnicze:
- od lat 2 do 12; obecnie od roku do lat 10,
* uprowadzenie za granicę celem uprawiania prostytucji:
- od lat 3; obecnie od roku do lat 10,
* wzięcie zakładnika:
- od lat 3; obecnie od roku do lat 10 - jeżeli sprawca działa ze szczegól
nym okrucieństwem ma być od lat 5 do 25, obecnie nie występuje,
* udział w zorganizowanej grupie przestępczej:
- od 6 miesięcy do lat 8; obecnie do lat 3,
* zakładanie lub kierowanie grupą przestępczą:
- od lat 2; obecnie od 6 miesięcy do lat 8,
* udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym:
- od lat 2 do 12; obecnie od 3 miesięcy do lat 5,
* spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu:
- od lat 2 do 12; obecnie od roku do lat 10,
* ciężki uszczerbek na zdrowiu jako następstwo bójki lub pobicia:
- od roku do lat 10; obecnie od 6 miesięcy do lat 8 - skutek śmiertelny, od
lat 2; obecnie od roku do lat 10,
* handel ludźmi, jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem:
- od lat 5 do 25; obecnie nie występuje,
* narażenie na zarażenie wirusem HIV:
- od 3 miesięcy do lat 5; obecnie do lat 3,
* narażenie na zarażenie chorobą weneryczną:
- do lat 2; obecnie do roku,
* zastraszanie świadków, biegłych, tłumaczy i sędziów:
- od roku do lat 10; obecnie od 3 miesięcy do lat 5.

ustalić, czy mimo niewykonania kary
w całości osiągnięto jej cel. We
wszystkich uzasadnionych wypad- kach (dziś tylko szczelnych) sąd z
góry mógłby zaostrzyć ogółhe warun
ki przedterminowego zwolnienia.

Lech Kaczyński objął stanowisko
ministra sprawiedliwości pod koniec
czerwca i natychmiast zapowiedział
zaostrzenie polityki karnej. Już 19 lipca odwołał z funkcji prokuratora re
jonowego Łódź Bałuty Jacka Koło
dziejczyka, który zastosował tylko do
zór policyjny wobec mężczyzny po
dejrzanego o zabójstwo, a skazanego
wcześniej za zabicie dwóch kobiet.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
wstępnie uznała, że śledztwo w spra
wie zostało przeprowadzone niedba
le i wadliwie, a przeciwko Kołodziej# czykowi prowadzone jest postępowa
nie dyscyplinarne.
Tego samego dnia szef Prokuratu
ry Rejonowej w Bydgoszczy podał się
do dymisji, a pełniąca obowiązki jego
zastępcy została odwołana po tym jak
wskutek błędnej kwalifikacji czynu nie
aresztowano sprawców pobicia, a ci
wkrótce potem napadli i zabili człowie
ka. Prokuratura nie wystąpiła z wnio
skiem do sądu o aresztowanie spraw
ców napadu, puszczono ich wolno,
mimo że policjanci zakwalifikowali
czyn jako „rozbój z użyciem noża”.
W następstwie tych wydarzeń
Kaczyński skierował do wszystkich
prokuratorów apelacyjnych, okręgo
wych i rejonowych specjalne pismo, w
którym domagał się od swoich pod
władnych bardziej zdecydowanego
zachowania wobec przestępców.
Najważniejsze wytyczne ministra

sprawiedliwości Lecha Kaczyński,
go:
* Prokuratorzy, którzy ni
uwzględnią wniosku policji o wyst
pjgnie o areszt, będą się musieli ka
dorazowo z tego tłumaczyć pisemn
przełożonym.
* Jeżeli sąd nie uwzględni wmi
sku prokuratorów o areszt, mają s
oni zażalić na tę decyzję.
* Regułą powinno być utrzym;
wanie w areszcie do czasu skierow;
nia do sądu aktu oskarżenia.
* Prokuratorzy powinni weryl
kować opinie i dokumenty lekarski
które dają podstawy do uchyleń
aresztu.
* Oskarżyciele powinni zwiększ;
swoją aktywność i poziom meryti
ryczny wystąpień przed sądem.
* Oprócz żądania surowej ka:
powinni wnosić także o zasądzen
obowiązku naprawienia szkody ort
nawiązki.
* W poważnych sprawach proki
ratorzy powinni wnosić o orzeczeń:
kary powyżej średniego zagrożeni
ustawowego.
* W sprawach o zabójstwa powii
ni wnosić o najwyższy wymiar kar
Wobec sprawców drastycznych z:
bójstw i skrajnie zdemoralizowanyc
żądać kar nie niższych niż 25 lat p<
zbawienia wolności, a nawet dożywc
cia. Powinni też występować z wni<
skiem o ograniczenie możliwości sk<
rzystania z warunkowego zwolnieni
* Oskarżyciele powinni też zwr;
cać się z wnioskami o kary powyż
średniego ustawowego zagrożenia
sprawach o zgwałcenia, rozboje, kn
dzieże i wymuszenia rozbójnicze ort
przestępstwa z bronią.
opr. M

Nadzieja i rzeczywistość
Od ponad dwóch lat otrzymuję
różnymi drogami informacje o
tym, że na dawnych naszych Kre
sach Wschodnich, w Kościołach
rzymskokatolickich liturgia i na
uka religii odbywa się w języku
ukraińskim. Zaniepokojeni, za
trwożeni Polacy - głównie z Woły
nia rozpaczali, że pozbawia się ich
jedynej oficjalnej ostoi polskości.
Ze względu na brak polskich
szkół, ośrodków kultury polskiej
czy też polskich teatrów Kościół
rzymskokatolicki (jak tam nazywa
no „Kościół Polski”) był dla miesz
kańców kresów - Polaków jedynym
miejscem, gdzie mogli wysłuchać
mszy świętej w języku polskim’ mo
dlić się i śpiewać po polsku. Z nie
dowierzaniem i wielką obawą pa
trzyli na to, co dzieje się w kościo
łach polskich (rzymskokatolic
kich). Początkowo fakt ten kojarzy
li z tym, że w Gródku k. Lwowa
(dawny Gródek Jagielloński) ist
nieje seminarium duchowne, które’
kształci księży rzymskokatolickich
- w większości rodowitych Ukraiń
ców, którzy po wyświęceniu kiero
wali się do polskich parafii rzym
skokatolickich i tam, używając w li
turgii i katechezie języka ukraiń
skiego, „odpolszczali” Ukrainę.
Później jednak zauważyli, że i księ
ża rzymskokatoliccy, którzy przy
jeżdżają z Polski, czynią to samo.
Kiedy o tym pisała zaniepoko
jona nauczycielka z Równego (Wo
łyń) myślałem, że jest w tym jakaś
przesada, czy też wyolbrzymiona
obawa o dalsze ukrainizowanie
mieszkających tam Polaków. Do

piero mój udział w uroczysto
ściach, jakie się odbyły 3.09.2000 w
Korfantowie pozwolił rozwiać
wszelkie wątpliwości i pozbawił
wszelkich złudzeń. Początek uro
czystości był dla mnie optymistycz
ny. Na mszy św. odbywającej się w
pięknym kościele w Korfantowie
zgromadziło się dużo
mieszkańców
*
i przyjezdnych - głównie osoby star
sze. Po tacy, która w całości prze
znaczana była na budowę kościoła
w Tarnopolu, widać było, że nikt z
obecnych nie skąpił na ten wznio
sły cel. Dopiero w czasie homilii,
gdy ksiądz A. Malik z Tarnopola
zaczął opowiadać w jakich.warun
kach tam działa (jeden kościół wy
sadzili w 1954 r. drugi przerobili na
szwalnię, z trzeciego zrobili cer
kiew grekokat.). Księdzu Malikowi
pozostała mała kaplica cmentarna,
gdzie odprawia msze św. uczy reli
gii, przygotowuje do Pierwszej Ko
munii św. chrzci itp. Jednak najbar
dziej mną wstrząsnęło to, gdy
ksiądz A. Malik zaczął podawać
które dni tygodnia w tej cmentar
nej kaplicy ile mszy św. odprawia i
ile z nich PQ UKRAIŃSKU. My

ślałem, że śnię lub że odtwarza się
w mojej pamięci treść któregoś li
stu z kresów. Jednak to był fakt.
Pod koniec spotkania podsze
dłem do ks. A. Malika, żeby życzyć
mu wytrwałości w jego trudnej misji tam, na dawnych Kresach
Wschodnich. Przy okazji wspo
mniałem o skargach kresowian na
'to, że liturgia i katecheza odbywa
się w języku ukraińskim. Ksiądz po
krótkim namyśle odrzekł - Naszym

celem jest odtworzyć - przywrócić
do działania nie polski, a rzymsko
katolicki Kościół na tamtych tere
nach. - Zgadzam się - ciągnąłem
zdziwiony, proszę wobec tego po
wiedzieć, jaka inna grupa narodo
wościowa oprócz Polaków na tych
terenach wyznaje wiarę rzymsko
katolicką, a już na pewno nie ma
ich wśród Ukraińców. Po co więc
liturgia i katecheza w języku ukra
ińskim, czy po to żeby całkiem
zniechęcić i załamać Polaków?
Przecież po ukraińsku msza jest
odprawiana w cerkwi, która znaj
duje się w tej wsi, gdzie ta polska
rodzina mieszka. Ta rodzina idzie
jednak kilkanaście kilometrów do
Tarnopola, żeby wziąć udział we
mszy św. odprawianej po polsku.
Trudne to Były pytania, a uza
sadnienie odpowiedzi jeszcze trud
niejsze. Po tej niezakończonej roz
mowie z ks. A. Malikiem wiele za
stanawiałem się nad tym kto i dlacżego wymyślił ukraiński język w
polskim - rzymskokatolickim Ko
ściele i jakie to niesie skutki?
Jedno jest pewne, że język pol
ski będzie znikał wśród ludności
polskiej w urzędach, sklepach,
szkołach, kinach teatrach. W ko
ściele też po ukraińsku, to gdzie
ten Polak ma słyszeć, czy też uży
wać j. polskiego, w domu?
Ludność polska, tam na daw
nych- kresach, zawsze utożsamiała
się z Kościołem rzymskokatolickim
- jako Kościołem polskim, a różni
cę między kościołem, a cerkwią wi
działa głównie w języku liturgii i w
tym, że pop, w przeciwieństwie do

księdza, mógł zawierać związek
małżeński. Obecnie nie będzie
szedł, czy jechał kilkanaście kilo
metrów do kościoła, żeby wysłu
chać mszy w języku ukraińskim, bo
może w tym języku wysłuchać mszy
w cerkwi, na miejscu.
Grekokatolicy czy prawosław
ni - zwłaszcza ci o poglądach na
cjonalistycznych posądzają (już piszą i mówią) Kościół rzymskoka
tolicki, że wprowadzając liturgię w
języku ukraińskim, prowadzi eks
pansywną walkę o powiększenie
Kościoła rzymskokatolickiego
kosztem zmniejszania się Kościo
ła grekokatolickiego i prawosław
nego. Trudno więc będzie udo
wodnić Ukraińcom, że wprowa
dzenie ich języka do liturgii w ko
ściołach rzymskokatolickich ma
inny cel. Nie możemy powiedzieć,
że w ten sposób likwidujemy pol
skość na terenie Ukrainy, chociaż
skutki także będą. Innymi słowy,
wprowadzając na dawnych na
szych kresach do liturgii w Kościo
łach rzymskokatolickich język
ukraiński, stwarzamy warunki, w
których likwidacja języka polskie
go i polskości na byłych kresach
Polski będzie tylko kwestią czasu.
Wielu Polaków, zwłaszcza tych,
k(prźy mieszkają po wsiach mie
szanych, będzie chodziło nie do
odległych kościołów, lecz do cer
kwi, które są na miejscu, co w kon
sekwencji doprowadzi do tego, że
gdy już braknie ludzi starszych,
młodzi będą w cerkwi chrzcić swo
je dzieci, brać śluby itd. Czyli po
woli będą stawać się grekokatoli

kami. B-ędzie tam zanikała po
skość i wiara ich ojców. Obserwi
jąc to, co dzieje się w stosunkac
polsko-ukraińskich, ttpdno zrozi
mieć to, że my, Polacy pozwalam
narzucać sobie wszystko to, cżfre
chcą ukraińSbyfNjacjonaliśc

Spójrzmy jak nasz rząd sypiegrr
szem naszych podatnikov^qa r<
monty cerkwi, cmentarzy, kap^
grekokatolickich w Polsce. Odn;
wiamy całe ikonostasy, pomnik
klasztory, a nawet krzyże prz;
drożne - wszystko to uznaliśmy 2
zabytki, żeby ich wierni nie musie
li wydawać nawet grosza na r<
monty. Tam, na dawnych naszyć
kresach - Ukraińcy kościoły poz;
mieniali na magazyny, warsztat;
teatry. Wiele zniszczyli, niczeg
nam nie chcą zwrócić. Nasi księż
przyjeżdżają do Polski po
pieni;
*
dze na budowę nowych świąty
tam, na kresach. Jednak o te pi<
niądze nie zwracają się do rządi
który mógłby powiedzieć: „My ii
tu remontujemy cerkwie, cment;
rze i wszystko, co chcą - to niech
oni tam czynią to samo”. Zwyk
ludzie hojnie wspierają finansów
budowy kościołów na kresach, '
których i tak rozbrzmiewać będ
słowa liturgii po ukraińsku, a ni
po polsku! Jak długo będziem
godzić się na to, żeby za olbrzymi
zło, jakie wyrządzają nam Ukraif
cy, Polacy odpłacali szczodrością
dobrem! Myślę, że może to ule
zmianie, jeśli nasz kraj i nasz ni
ród przestaną reprezentować L<
warowy i Stokmany.

R. Ciosma
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Cmentarz Orląt
Jest takie miasto, co zwie się Lwów.
Znów wolno o nim dziś pamiętać.

Nocą - we Lwowie srebrzysty nów
Oświetla cmentarz, gdzie Orlęta.
To lwowskie dzieci nazwano tak,

Te, które padly broniąc miasta.
Śpią na cmentarzu, gdzie krzyży brak...
Ryszard Marek Groński, 1988 rok
Cmentarz Orląt na lwowskim
.ycźakowie. Na nic zdały się kilkuziesięcioletnie wysiłki władz razieckich i PRL, aby wymazać z palięci i świadomości narodowej polkie zwycięstwo w walkach o Lwów z
it 1918 - 20. Czyn obrońców Lwowa
' błyskawicznym tempie uległ mito-

logizacji i został wpisany na karty
narodowych legend.
- Jako Polacy, mamy prawo mó
wić o obronie Lwowa w listopadzie
1918 roku - pisze w swojej książce o
Cmentarzu Łyczakowskim prof.
Stanisław Nicieja. - Nasi rodacy wy
stąpili wówczas przeciw ukraińskiemu zamachowi
stanu. To nie oni
zaatakowali, ale
zmuszeni zostali
do obrony. Nie
sięgali po cudzą
własność, lecz bro
nili swej ojcowi
zny. Wśród obroń
ców byli robotnicy
i urzędnicy, księża
i batiarzy - słynni
lwowscy ulicznicy,
kobiety, dzieci i
starcy oraz ci naj
bardziej patrio
tyczni i ofiarni -•
gimnazjaliści i stu
denci. Im to nada
no dumny przydo
mek „orlęta lwow
skie”’, w którym
jest wiele pieszczotliwości rodzi
cielskiej.
Idea założenia
Lwy ongiś stojące na Cmentarzu Orląt zostały
osobnego cmenta
przeniesione na rogatki Lwowa
rza bądź kwatery

na Łyczakowie poległym w bojach o
miasto zrodziła się już w pierwszych
dniach grudnia 1918 roku. W kwiet
niu 1921 roku na posiedzeniu komite
tu Straży Mogił Polskich Bohaterów
postanowiono rozpisać konkurs na
ogólną koncepcję urządzenia cmenta
rza. Konkurs wygrał student Politech
niki Lwowskiej Rudolf Indruch.
Cmentarz Obrońców Lwowa
wyróżnia się na tle innych europej
skich nekropolii wojennych niezwy
kłą różnorodnością nagrobków i bu
dowli sepulkralnych. Na tysiącach
cmentarzysk wojskowych, którymi
Europa pokryła Się po I wojnie świa
towej dominowała monotonia. Ca
łymi kilometrami ciągną się lasy
drewnianych lub kamiennych krzy
ży, które już w samym założeniu są
podobne jak mundury wojskowe
tych, którzy spoczęli obok siebie.
Klasycznym przykładem jest tu je
den z największych cmentarzy wo
jennych z okresu I wojny światowej w Łambinowicach.
Cmentarz Orląt jest zupełnie
inny. W centralnym i najwyższym
punkcie znajduje się okazała, już
odremontowana kaplica. Poniżej
katakumby, kolumnada, pomnik
Chwały i koncentrycznie schodzące
ku nim groby.
Prace przy restauracji cmenta
rza wykonuje polska firma „Energopol”. Uporządkowano prawie
wszystkie groby, odnawiając płyty
nagrobne i tabliczki na krzyżach. Na
kolumnadzie ponownie wykuto
zniszczone przez sowietów nazwy
punktów obrony. Niestety, władze
Lwowa mimo podpisanych na szcze
blu rządowym porozumień, ciągle
wynajdują preteksty, które oddalają
termin uroczystego otwarcia. Ostat
nim jest sprzeciw, aby dwa kamien
ne lwy, które zostały wywiezione i
ustawione na rogatkach miasta, po
wróciły na swoje miejsce.

Odrestaurowana przez Energopol częsc cmentarza

Jedna ze zbiorowych mogił orląt
Tekst i foto:

Jerzy Pietraszko

CMENTARZ NARODOWY W ARLINGTONIE
Miasto Waszyngton założono w
rzy przyjeżdżają penetrować w ce
790 roku na granicy stanów Marylach naukowych bogate aleksan
ind i Wirginia nad rzeką Potomac
dryjskie archiwa państwowe.
jej dwoma dopływami - Anacostia
Z hotelu noszącego nazwę „Jef
Rock Creek. Wyboru miejsca pod
ferson” wyruszyłem na zwiedzanie
liasto dokonał sam Georg Wacentrum stolicy, jak i wybranych
hington. W założeniach architekmiejsc na jej peryferiach. Pokłoniw
jnicznych uwzględniono potrzeby
szy się swoim rodakom stojącym na
rzyszłej stolicy.
cokole (T. Kościuszce i K. Puław
Decyzją Kongresu USA już w
skiemu), przejechałem przez most
800 roku przeniesiono stolicę fena Potomacu, by znaleźć się w liczą
leralną z Filadelfii (Pensylwania)
cym około 160 tys. Arlingtonie zna
o będącego ciągle w budowie Wanym ze słynnego Cmentarza Naro
zyngtonu. Dziś jest to wielka aglodowego i Siedziby Departamentu
teracja miejska licząca 4,4 min
Obrony USA (Pentagon).
ńeszkańców. Do ciekawostek zaliOficjalne dzieje tej nekropolii
zyć należy to, że nie ma tu wieżowsięgają roku 1864, kiedy to teren, na
ów i że ludność murzyńska stanowi
którym rozpościera się ona, należał
,6% wszystkich obywateli tego
do rodziny Lee. Państwo amerykańliasta. W skład wielkiego Waszyng- _skie nabyło prawa własności do
anu wchodzą liczne niegdyś odcmentarza dopiero w roku 1883 - po
zielne miasta. Z potrzeby tego arwyroku sądu i po zapłaceniu byłym
/kułu wymienię jedynie Alexandrię
właścicielom 150 tys. dolarów.
Arlington.
Cmentarz Narodowy od począt-'
Alexandria licząca 111 tys.
ku swojego istnienia jest miejscem
lieszkańców (1990) pełni głównie "wiecznego spoczynku wielu wybit
olę mieszkaniową i naukową. Ponych polityków i wojskowych ame
iada też rozbudowaną bazę hotelo
rykańskich, jak i zwykłych, znanych
wą. Wszystkie hotele aleksandryji nieznanych, żołnierzy poległych za
Stany źjednoczone w różnych korjkie nazywano nazwiskami byłych
irezydentów USA. To w tych hotefliktach'zbrojnych np. w wojnie o
ach zatrzymuje się większość mniej
niepodległość,-angielskiej (1812),
amożnych turystów, jak i tych, któ
meksykańskiej, secesyjnej, z India

nami, hiszpańskiej, insurekcji fili
pińskiej, I i II wojnie światowej,
wreszcie koreańskiej i wietnam
skiej.
W miarę jak cmentarz się rozra
stał, przybywało nowych sektorów,
alej i pomników. Centralne miejsce
stanowi Amfiteatr Pamięci otoczo
ny piękną kolumnadą z białego
marmuru, przed którą znajduje się
grób kryjący prochy trzech niezna
nych żołnierzy poległych na trzech
różnych wojnach, tj. I i II wojnie
światowej oraz koreańskiej. Stałą
straż przed grobem trzymają żołnie
rze I batalionu Starej Gwardii Ar
mii Amerykańskiej z pobliskiego
Fortu Myer. W trzyosoljpwym skła
dzie warty honorowej jest zawsze
jeden czarnoskóry żołnierz.
Dla badaczy - historyków, jak
i dla zwiedzających tę nekropolię z
innych pobudek jest wiele cieka
wych miejsc, pomników, nagrob
ków i tablic, przy których warto się
zatrzymać i czasem zadumać. Swoje
groby mają tam dwaj prezydenci
USA - William Howart Taft i John
Fitzgerald Kennedy oraz kandydat
na prezydenta, tragicznie zmarły
Robert Kennedy.
Ładnie prezentuje się grób
głównego architekta stolicy Pierra

Charlesa L’Eufanta. W zachodniej
części cmentarza znajduje się
wzniesiony w 1914 r. Pomnik Kon
federata upamiętniający upadek
konfederacji i połączenie Północy z
Południem. Wokół niego rozmiesz
czonych jest 500 grobów żołnierzy
konfederackich.
Z daleka widać białą pomniko
wą postać pielęgniarki, którą usta
wiono w 1938 r. ku czci wszystkich
poległych pielęgniarek armii i ma
rynarki amerykańskiej.
Wiele osób zatrzymuje się przy
grobie słynnego z I wojny światowej
*
generała Johna Pershinga, który za
życia wybrał dla siebie to miejsce
wiecznego spoczynku, by być razem
z pochowanymi tam towarzyszami
broni.
Zdziwienie zwiedzających budzi
nigdzie indziej niespotykana na
cmentarzach sylwetka pomnika.
Jest nią maszt zdjęty z zatopionego
USS „Maiwe”, który uległ katastro
fie w pobliżu Wysp Hawajskich.
Decyzją Kongresu w 1910 roku
przeniesiono wspaniały maszt do
Arlingtonu i złożono przy nim 229
ofiar, z których 167 jest nieznanych
z nazwiska.
Wspomnieć też wypada o zbio
rowej mogile z USS „Serpens”, któ

ry eksplodował 29.01.1945 roku w
rejonie Wysp Salomona i poszedł na
dno razem z 250 członkami załogi.
Tragiczne w swojej wymowie są
nieliczne, rozrzucone na wielkich
przestrzeniach białe nagrobki - cokoliki, pod którymi pochowani są
żołnierze polegli w wojnie koreań
skiej i wjetnamskiej.'Wielu z nich
nosiło polskie nazwiska.
Na Cmentarzu Narodowym w
Arlingtonie spoczywał do roku 1992
(zanim pochowano go w archikate
drze św. Jana w Warszawie), Ignacy
Jan Paderewski. Ten niestrudzony
orędownik sprawy polskiej z czasu I
i II wojny światowej zmartw 1941 r.
w czasie zabiegania w Waszyngtonie
o poparcie dla okupowanego kraju.
Nad pustym już dziś grobem stoi
nadal nagrobek z metalową tablicą
informacyjną o tym, kto jest pod
nim pochowany.
Zwiedzanie arlin^lońskiego
cmentarza kończy się najczęściej w
stojącym nad Potomakiem domu
Georga Washingtona, w którym
jakby zatrzymał się czas. Wrażenie
to potęgują stroje z epoki narodzin
państwa amerykańskiego noszone
przez przewodników tego muzeum.
Władysław Sochor
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KREDYTY

oferuje________________________

JAZDYKONNE- 4310 785;

-do2000 bez poręczycieli
■ do 3000 dla małżeństw bez poręczycieli
do 5000 Jeden poręczyciel
- minimumTormalnoścl
-okres kredytowania
od 3 miesięcy do 2 lat
- oprocentowanie efektywne -14,35% rocznic

0602 747 7034.
7042

OBORNIK koński - 4310 785;

Pełny zakres świadczeń w zakresie rehabilitacji
- ortopedycznej

0602 747 034.
7042a

Tynkarzy agregatem ZATRUDNI fir

ma niemiecka, konieczny paszport
niemiecki, tel. 0049-228-7481214,

0049-170-4032426
7047

SPRZEDAM kaseton przy ul. Prusa

tel. 0607 081 239,4333 671
7083

KOREPETYCJE j. angielski Tanio!
Tel. 433 37 28
7105

ZESPÓŁ MUZYCZNY zabawy, wese
la, studniówki i inne. Tel. 435 20 59,

kom. 0602 323 369
7108

SPRZEDAM 3 działki budowlane po

po urazach kończyn (złamania, skręcenia, stłuczenia )

- zabiegi przy schorzeniach kręgosłupa
"bólach krzyża" neuralgiach "
- gimnastykę korekcyjną i leczniczą

Kompleksową fizykoterapię
- jonoforeza
- stymulacja
-prądy interferencyjne
-TENS - stymulacja przeciwbólowa
- lampa sollux
Masaż leczniczy

Poszukujemy pracowników z rejonu Otmuchowa
Paczkowa, Prudnika I Głuchołaz
Praca na umowę - zlecenie
NYSA

ul. Piłsudskiego 40

“Hotel ZUP”pokój 311

*
W

110 7/)

w /”

I

©LAmyMT U R B o
Masaż na materacu samomasującym

10 arów k./Nysy 435 2059,0602 323

369.
7108a

Do wynajęcia pawilon usługowy 20
m kw. w Nysie ul. Korczaka wiad. tel.

Gimnastyka odchudzająca i Callanetics ■ nowość
Zapewniamy fachową obsługę !

0604 255 783 lub 433 67 72
SPRZEDAM działkę budowlaną -14
arów uzbrojona Nysa - Jędrzychów

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 20.00, w soboty 9.00 -14.00

tel.433-69-09

UWAGA! Gabinet przeniesiony

7110

Do wynajęcia część lokalu w Nysie
Rynek tel. 032-596-291,032-597-748

na ul. Prudnicką 3 (za piekarnią Dom Chleba)

Tel. 435 22 52

7116

Poszukuję lokalu w Nysie od 800 do

1000 m kw. na działalność gospo
darczą tel. 0604 937 850
7117

Przyjęcia weselne cafe Malibu Nysa
tel.43-100-57
7118

UPC Telewizja Kablowa poszukuje

Przedstawicieli Handlowych na tere
nie Nysy, Głuchołaz, tel. 0603 323 003
7122

SPRZEDAM samochód NYSA (1989)

tel. 43 56 333
7211

Wydzierżawię LOKAL 60 m kw., tel.

• W STANDARDZIE

448-26-24 po 19.00

• drewno klejone - sosna
7213

Citroen XSARA1,4 (1999) 4319-189,
0608-365-139
7215

Firma budowlana REMONTY miesz
kań od A do Z tel. 077/435-75-04,

POMIARY

• szkło o wsp. K=1,1

TRANSPORT

• termookapnik

MONTAŻ

• mikrowentylacja
• dodatkowy okapnik na skrzydle
• kolory - biały, palisander, mahoń, orzech

woda źródlana

GWARANCJA

DOBRA WODA 18>9L

0603-238-470
7216

BIURO HANDLOWE:

SPRZEDAM lub zamienię Forda

P.H.U. SKORPION - Nysa, ul. Jagiellońska 2 (obok hurt. TERAŁ)

Transita MAXI 2,5D rok 1988/89. Te

tel. 433 06 80 wew. 2, tel. kom. 0601 688 995

lefon 077/435-75-04,0603-238-470
•

7216a

sub

MAXCOM
NYSA, ul. Prudnicka 7a,
tel. 448-10-25 lub 433-43-07
fax. 448-10-45

dystrybutor elektryczny

czynsz miesięczny

[hbiriPUTERY

maxcom@maxcom.isp.pl,

Lokat handlowy
w centrum NYSY
♦
opow.100 lub 200 m‘+ parking

DO WYNAJĘCIA I

Usługi KSERO
Bezpłatny serwis urządzeń, i
regularne bezpłatne dostawy |

zewnętrzne i wewnętrzne

pionowe i pozlTme

ZA
PRASZAMY
|
od poniedziałku do piątku w godz. 9-18
w
s ° boty___ o d
9 - 1 4._________________________________ tLJ

Ą/f Tł

9 T9

7'16b

48-300 Nyso, ul. Kr. Jadwigi 6
tel. 4330212
45-231 Opole, ul. Oleska 119
tel. 4576060-w. 51,0602 397445

str. 25

2 listopada 2000

ogłoszenia
Drukarnia „ARPOL’
B-385 Otmuchów, ul. Krokusowa 2

drobne

Nysa, Tkacka 25,
tel. 433 95 44,433 95 80
ki tel. 0602 627 076 (obok salonu HB Styl)

POLIGRAFIA

"

tel./fax 431 55 44, tel. 431 44 77
v-1b

■>.
w

(projekty, skład, druk offsetowy)

wszelkie druki dla Twojej’firmy.
Tel. 433 44 10.

SIATKI
OGRODZENIOWE

opm

PRODUCENT

Firma „BACHUS” s.c. oferuje orga
nizację: wesel - przyjęć - bankietów

435 79 06

o innych. Zapewniamy pełną obsłu

gę. Tel. 435 24 79 po 18-tej.
6869

YWANOCZYSZCZENIE - tapicerka

:iśnieniowo - profesjonalnie - kar
ierem - 433 60 90; 0602 584 426.
1087/B

ZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
:iśnieniowo. Solidnie - Karcherem:
J3 73 36; 435 89 60.

ALOWANIE, kafel kowanie, gładzie

33 96 62
7255

IDEOFILMOWANIE tel. 433-49-32
5635

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY:
M-2(1pok 24m IVp-35 000 w Centrum
M-2(1pok 36m lllp-46 000 w Centrum
M-3(2pok) 75m IVp-61 000 w Centrum
Centrum 48m;
M-3(2pok) 48m
M-3(2pok 48m
M-3(2pok 48m
M-3(2pok 48m llp-58
M-3(2pok 48m IVp-60
M-3(2pOk-----51 m
M-3(2p»k 48m
......
M-3(2pok 48m
138/B
M-3(3pok 60m lllp-65
M-4(2pok 60m
M-4(3pok 61 m
M-4(3pok 54m
M-4(2pOk 64m
M-4(3pok 73mM-4(3pok 60m
M-4(3pok 11 m
______
M-4(3pok 61m llp-75 000 ul.
M-4(3pok 60m lp-75 000 ul. I______
M-4(2pok 60m lp-75 000 os. Rodziewiczówny
M-4(3pok 61 m lp-76 500 w Centrum
M-4(3pok 51mVllp-65 000 os. Południe
M-4(3pok 55m IYp-76 000 os. Południe
M-4(3pok 90m lp-90 000 w Centrum
M-4(3pok part.-85 000-95 000-120 000 Centrui
M-5(4pok 100m Xlp-82 000 os. Południe
M-5(4pok 116m Up + garaż w Centrum
M-5(4pok 73m Vp-73 000 os. Podzamcze
M-5(4pok 72m part.-86 000 os. Rodziewiczówny
M-5(4pok 72m part.-92 000 + garaż Otmuchów
M-5(4pok 76m llp-75 000 + garaż Goświnowice
LOKALE DO SPRZEDAŻY
ul. Prudnicka 160m 260 000
ul. Mariacka 52m 60 OOOzł
ul.Orkana 31m 50 000;14m 20 000; 9m 15 000
ul.Orkana 20m+35m - 35 000
magazyn 663m 31 arów - Karłowice - 260 000
os.Południe 83m+podpiwniczenie 49m; 87m- 150tys ;165lys
Dom w Nowym Lesie (8pok) 30ar działki
Dom w Widmowej 200m (5pok) działka lar
Lokal mieszkalny dwupoziomowy ul. Piłsudskiego 60m
Lokal mieszkalny w zab. szer. w Centrum 70m 90 000
Piętro willowe ul. Słowiańska 100m(2pok)parter + ogródek
Piętro willowe w Głuchołazach 67m (4pok)

ENTRALNE ogrzewanie, inst. ga>we, wod.-kan. Tel. 433 18 91

EMERYT - samochód, prawo jazdy,
dyspozycyjny - podejmie pracę. Tel.

433 60 50; 0604 813 333.
red-42e

Sprzedam GARAŻ murowany z cegły,
brama metaloa, centrum Nysy.

Tel. 062/785 3129, kom. 0601670 290.
6882

•

f

^>BALEXMETAL

blacha dachówkowa 24 zł/m*2 *
dachówka cementowa 25zł/m2 *
okna dachowe:

KOREPETYCJE z matematyki.
6931

78x118-791 zł/kpl.
*
u.

.

94x118 - 895 Zł/kpl.

- cena brutto, promocja
*
nie dotyczy kuponów rabatowych

BLACHY DOCINAMY JiA WYMIAR

KCN

Nysa, ul. Nowowiejska 3

NYSKA GIEŁDA
| NIERUCHOMOŚCI |

tel./fax 435 53 65

UL. MAKUSZYŃSKIEGO 8
(BOCZNA KOZIELSKIEJ)
DO WYNAJĘCIA
M-3 Nysa Południe
M-5 ul. Gałczyńskiego
DO SPRZEDANIA
Komfortowy dom w Głuchołazach

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Nysy
Właściciele nieruchomości zobowiązani są:

.

abinet WRÓŻB: Tarot - Horoskopy.

POKRYCIA DACHÓW
OKNA DACHOWE
^7 AKRCT WEE3
pRomocjn

Tel. 433 36 27.

TEL. 435 89 29

7132

Jl. 0604 827 934.

< DOM-POL>

Nysa, Piłsudskiego 62.

749b

ELEKTRYCZNE instalacje i pomia

.

ry. Przeglądy. Zakład Usługowy

5968

ENOWACJA wyrobów skórzanych,
zyszczenie FUTER - KOŻUCHÓW,

1. do usuwania odpadów stałych z pojemników tak często,

„EFKA” - tel./fax 431 04 93 Nysa -

aby pojemniki nie były przepełnione a nieczystości nie

0606 70 90 76.

gromadziły się obok pojemników
6934

ysa - Rodziewiczówny 17 B. Tel.

INSTALACJE elektryczne - odgro

31 08 08.

mowe - tanio - 4312 295.

6234

meble itp. obowi ązane są zgłosić ten fakt do
6941

OMPUTEROPISANIE - podania i
me. Tel. 433 37 24.
6328

Osoby wykonujące remont mieszkania, usuwające stare
administratora budynku.

Od LISTOPADA wynajmę 3 pokojo

Brak zgłoszenia będzie skutkował nałożeniem mandatu lub

we mieszkanie (58,84 m kw.), I pię

złożeniem wniosku do Kolegium d/s Wykroczeń.

tro, duży balkon, nieumeblowane.

IESELA - Zabawy: „SANDACZ’ tmuchów - Jezioro. Hotel - sala 140

Nysa, ul. Jagiellońska (bloki za wia
duktem kolejowym).

sób.Tel.431 55 81.

aby ścieki się nie wydostawały na zewnątrz

Tel. 0602 43 00 47.

1043

2. do usuwania odpadów ciekłych z szamb - tak często,

MB-42a

wykańczanie

RZEWOZY mikrobusami - 431 51

KOMPLEKSOWE

5; 0604 562 847.

mieszkań. Konkurencyjne ceny! Tel.

ZATRUDNIĘ technika farmacji w

433 78 96;4324 217.

aptece w Nysie. Tel. 435 21 59; 0605

6500

AN-41

SŁUGI ogólnobudowlane: remon-

Sprzedam Fiat 126p 95/96 oraz wó

anie - tapetowanie.

zek spacerowy i łóżeczko. Tel. 433
6850

6682

Język FRANCUSKI - korepetycje.

przedam DZIAŁKI budowlane.

Tel. 435 21 06 po 20-tej.

sl. 0606 850 381.

6883

6687

WRÓŻBY-HOROSKOPY

4. Miejscem odbioru odpadów ciekłych jest miejska

oczyszczalnia ścieków

piątki 11.00-19.00

40 11 - Rakowski.

il. 0604100 419.

stałych jest zorganizowane wysypisko odpadów

067 882.
_______________________________________________________ 6947

r - adaptacje - gipsogładzie - malo-

3. Miejscem przeznaczonym do składowania nieczystości

soboty 11.00-19.00

Nysa, Piastowska 33A
(za Bankiem Śląskim).
Tel. 0604 827 934.
ET-42

ad

LICENCJONOWANE BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

SPRZEDAM garaż w centrum Nysy

- kanał, prąd, możliwość podłącze

nia wody, tel. 433 74 63
6952

Nysa, ul. Drzymały 1,

telefax (077) 435 55 22, 0601 688 993

wybrane oferty sprzedaży
- Mieszkanie w kamienicy przy ul. Zjednoczenia IV p„

- Mieszkanie 33,5 m kw. przy ul. K. Jadwigi, II piętro, pod

60 m kw., co elektr., instalacja wod.-kan., gaz, lub za

wyższony standard, nowa instalacja elektryczna, cena:
49.000 zł

miana na 25-36 m kw„ cena: 42.000
-Garsoniera przy ul. Celnej o powierzchni 24,5 m kw„

KUPIĘ M-4 w Nysie na ul. Opawska,

- Dom wolnostojący w Jędrzychowie, media w budynku,

- Mieszkanie 3 pokojowe z balkonem przy ul. Wrocław

tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wylewki podłogowe, 7 pok.,

skiej I p., pow. 54 m kw. (nowe budownictwo, budynek

2 kuchnie, 2 łaz., garaż, działka 7 arów (własność), cena:

ocieplony) kafle, drzwi balk, i okno PCV, telefon, cena:
77.000 zł

139,000 zł
- Działka gruntu przy ul. Stawowej w Nysie, o pow. 61 a

samochodami zachodnimi

I- Mieszkanie (parter willi przedwojennej) 94 m kw., 3

pod budownictwo mieszkaniowe (w planie zagospodaro

pok., k„ łaz. z wc, przy al. Wojska Polskiego w budyn

wania przestrzennego 3 budynki mieszkalne) uzbrojona w

ku 2-rodzinnym. Mieszkanie słoneczne. Instalacje wod.-

wodę i energię elektryczną na obszarze działki istnieje staw

z napędem na dwie osie
o pojemności 6,5 kubika

kan., en. elekr., gaz. Spokojni i sympatyczni sąlffedzi,

o pow. 15,5 a, yła działka ogrodzona (2,50 m żywopłot)
cicha i spokojna okoli!®, dobre nasłonecznienie działa, cena

36 m kw. I lub II piętro., cena 100.000 zł

za całość: 75.000?!

PEŁNA OFEI TA W BIURZE

FPH KEDAR
RadosławKożuch

6961

cena: 35.000 zł
t
- Garaż przy ul. Marcinkowskiego, cena: 8.000 zł

duże piwnice, działka 4,5 a. W rozliczeniu możliwe 34-

POLECAMY RÓŻNE WZORY

(również ratalna)

Kusocińskiego, centrum

atrakcyjne położenie, ocieplony budynek, niskie opłaty,

cicha i spokojna okolica, cena: 78.000 zł

JANIO!

STROBICE 10 k/Nysy
kierunek Opole
tel. 4357080
tel. 433 65 40
tel. 0602 426 414

tel.431-30-35

- Mieszkanie 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc (piętro domu
2 rodzinnego) z niezależnym wejściem, podwórkiem, ga
rażem, Średnia Wieś, o pow. 97 m kw., co - gaz, cw - gaz,

■ p., co miejskie, cw - gaz, parkiety, balkon, standard,

NAJWIĘKSZY PRODUCENT W REGIONIE

BETONU
„POLTRANS”

Atrakcyjna oferta

NYSA, ul. Nowowiejska 60
Tel. 433 73 83; 431 21 60;
0603 957 795.

oraz wysokości 0,5m; 1,00m; 1,25m; 1,35m; 1,50m; 1,60m; 1,75m; 2,00m; 2,50m
100 mb o wysokości 1,5 m w cenie Od 2550 Zł
LFIRMA POSIADA BRYGADY MONTERSKIE

ZAPRASZAMY COD2 IENNIE 10.00-16.00
540b

805b
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„Carole” dla najlepszych
W ctasie koncertu galowego
„Carol 2000”, który odbył się w pią
tek 27 października br. w Nyskim
Domu Kultury z udziałem ponad stu
wykonawców, dla prawie połowy ty
siąca widzów, ogłoszono zwycięzców
tegorocznej edycji plebiscytu na naj
lepszego ucznia I LO „Carolinum”
oraz nauczycieli, którym przyznano
tytuł „Honorowego Carola”. Wyróż*
nieni otrzymali statuetki, zaprojek
towane i wykonane przez licealistki
Izabelę Dziepak i Ewelinę Molendę.

Ewelina Tabaka; Muzyk Roku - Gra
żyna Bober; Artysta Plastyk Roku Izabela Dziepak i Ewelina Molen
da; Literat Publicysta - pierwszy
skład redakcyjny gazety „Nju Nasha
Booda” z opiekunem mgr Michali
ną Wąchałą-Matuszczak.
Honorowe tytuły „Carola 2000”
przyznano byłym nauczycielom: Da
nucie Osadcy (za inaugurację mię
dzynarodowej współpracy międzysz
kolnej), Barbarze Sztanderze (zało
życielce i dyrygentowi chóru szkol
nego) oraz Gimnazjum Canisianum
w Ludinghausen (w dowód uznania
za owocną współpracę).

WSZYSTKO NIE TAK?

Reżyser Kazimiera Żygłowicz

Trzygodzinny koncert galowy, z
przewrotnym tytułem „A wszystko
nie tak” był ogromnym przedsię
wzięciem licznej rzeszy młodzieży z
I LO „Carolinum”: muzyków, woka
listów i wokalistek, tancerzy, kaba
reciarzy, recytatorów..., wspieranych
przez gościnnie zaproszonych kole
gów z innych nyskich szkół.
- Słowa tytułowe sugerowały, że
młodzież z naszej szkoły oraz zaprzy
jaźniona z nami postara się zaprze
czyć negatywnym opiniom o współ
czesnym młodym pokoleniu i da do
wód, że drzemią w nas liczne talenty

________

__________

Tegoroczni "Carole"

nowskiej. Panie Kazimiera i Miro
sława, znane z prowadzenia nyskie
go zespołu „Mała Nysa”, mimo roz
licznych obowiązków po raz drugi
dały się namówić do bezinteresow
nego przygotowania „Carola „. Po
dobnie muzyk Jan Toczek, dyrygent
Barbara Sztandera wraz z Chórem
Katedralnym, który swoim śpiewem
urozmaicił program koncertu, oraz
dyrekcja i pedagodzy z Państwowej
Szkoły Muzycznej w Nysie m.in.
Henryk Wezner nie odmówili współ
pracy z licealistami. Technicznie na
tomiast wsparło ich Gimnazjum nr
1, a finansowo Rada Rodziców przy
I LO oraz sponsor - „Afryka zoo”.

------------------------- =----- -------MŁODZIEŻOWE TALENTY
ARTYSTYCZNE,
ORGANIZACYJNE...
Na scenie, obok rodzimych
szkolnych twórców jak np. prześmiesznego kabaretu parafrazujące-

Mirosława Klonowska z zespbłem "Mała Nysa"

Najlepsi...
W minionym roku przygotowa
nie plebiscytu i koncertu wzięła na
siebie gazeta szkolna „Nju Nasha
Booda”, a w bieżącym obowiązek
ten przejęła szkoła i wyłoniony z gro
na pedagogów i uczniów komitet
organizacyjny. Z jego ramienia pieczę nad całością przygotowań spra
wowały nauczycielki: Michalina Wąchała;Matuszczak, Aleksandra Wi
śniewska i Irena Sosulska.
- Koncert jest uwieńczeniem ple
biscytu na najlepszych uczniów „Ca
rolinum” w siedmiu kategoriach,
którzy otrzymają statuetki. Oprócz
tego przyznawane są tytuły honoro
wego „Carola” i statuetki dla nauczy
cieli wyjątkowo zasłużonych dla „Ca
rolinum” - przybliżyła „Nowinom”
zasady konkursu Aleksandra Wi
śniewska.
Laureatami tegorocznymi zosta
li w poszczególnych kategoriach:
Osobowość Roku - Wojtek Kroczak;
, Osiągnięcie Naukowe Roku - Doro
ta Radomańska; Sportowiec Roku drużyna LOK w składzie: Agniesz
ka Chwalczuk, Dorota Szymczyk,
Joanna Szostopal; Aktor Roku -

Najmłodsze tancerki

- wyjaśnił „Nowinom” licealista Mar
cin Hołota, który rok temu wymyślił
„Carola”, a do tegorocznej edycji
opracował pierwsze ramy scenariu
sza, wykorzystując celne wskazówki
koleżanek Agnieszki Stefańczyk
oraz Małgorzaty Wawrzynieckiej.
. Ostateczny kształt tegorocznej
edycji koncertu został wypracowany
pod kierunkiem reżyserów: Kazi
miery Żygłowicz i Mirosławy Klo-

go klasyczną „Zemstę”, zaprezento
wały się też różne nyskie zespoły, do
których należą też uczniowie „Caro
linum”. Niezwykle barwne i urocze
były polki w wykonaniu dużych i
małych tancerzy „Małej Nysy”. Gru
pa „Fate to moves” z kosmicznymi
tańcami artystów, z udziałem kilku
letnich kolegów podbiła serca wi
dzów, podobnie jak grupa „Flexible”
wykonująca nowoczesne układy ta-

Przed ogłoszeniem werdyktu...

neczne. Nie brakło też nostalgicz
nych nut instrumentalnych kwarte
tu smyczkowego, nieco skocznych
taktów kwartetu saksofonowego czy
też nowoczesnego jazzu młodzieżo
wych instrumentalistów. Były też
przepięknie odśpiewane pełne wy
mowy teksty piosenek m.in. „Wznieś
serce nad zło” - jako odpowiedź na
pełną pytań o kształt i sens życia re
cytację inaugurującą spektakl, czy
też wieńczącej koncert „Wieży”, za
pożyczonej od twórców „Metra”.
To wszystko złożyło się na boga
ty, różnorodny przekrój twórczości
młodzieżowej zaprezentowanej w
czasie koncertu „Carol 2000”, kreu
jącej prawdziwy obraz (nłodego po
kolenia: zdolnego, pomysłowego i
bardzo pracowitego. Przygotowanie
tak ogromnego przedsięwzięcia
kosztowało licealistów i ich kolegów
mnóstwo wysiłku, który (na szczę
ście) jest doceniany przez pedago
gów.
- Tu należy się wielki ukłon w
sffonę pomysłodawcy tego plebiscy
tu i koncertu - Marcina Hołoty. Tak
że klasa, w której teraz jest Marcin,
tj. IV b, migio że nie jest już organi
zatorem, bo obowiązki te przejęła kl.
III ml, też była bardzo zaangażowa
na. Młodzież włożyła dużo pracy za
równo w techniczną organizację jak
i przygotowanie scenografii, osta
teczny kształt scenariusza, kręcenie

«"**

filmów prezentowanych na^tel
mie, w przygotowanie bogatego
gramu artystycznego - ch;
uczniów Aleksandra Wiśniewsl

"Zemsta" w wykonaniu
kabaretu szkolnego

Koncert „Carola” oczyw
pełni też w środowisku nyskir
tu ukrywać, wielką rolę promot
- Mamy piękną szkołę z t
cjami i chcemy ją reprezentow
środowisku lokalnym. I temu rr
służyć ta impreza - podsumo
Michalina Wąchała-Matuszcza
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Likwidacja zamiejscowych punktów wyższych uczelni

W drogę po wykształcenie
Działający od trzech lat przy I
Liceum Ogólnokształcącym za
miejscowy punkt informacyjny
Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Za
rządzania i Przedsiębiorczości zo
stał zlikwidowany. Taka była decy
zja ministra edukacji narodowej.
75 studentów stanęło przed cięż
kim dylematem.
MEN zażądał likwidacji
wszystkich punktów zamiejsco
wych wyższych uczelni. Decyzja ta
nie dotyczy wydziałów Zamiejsco
wych. Nyscy studenci zamiejscowe
go oddziału Akademii Rolniczej
mogą być zatem spokojni.
Niestety nie można tego powie
dzieć o 75 nysanach, którzy zamie
rzali studiować marketing i zarzą
dzanie w zamiejscowym punkcie
WWSzZiP w swoim rodzinnym
mieście.
W Nysie pierwszy nabór do
tego punktu odbył się 4 lata temu,
fol razu odniósł sukces. W pierw

dydaktycznych w punktach filial
nych dla pierwszego roku. Osoby
na drugim i trzecim roku mogą bez
żadnych przeszkód kontynuować
naukę w Nysie, - Studenci pierw
szego roku już podpisując umowę
wiedzieli, że większość zajęć bę
dzie się odbywała w Wałbrzychu mówi dyrektor „Carolinum” Jerzy
Jałoszyński. Nie spodziewali się
jednak, że to będą wszystkie zaję
cia. Ze względu na kłopotliwy do
jazd do Wałbrzycha studentom
pierwszego roku zaproponowano
naukę w Wyższej Szkole Zarządza
nia w Opolu lub na zamiejscowym
wydziale Akademii Ekonomicznej
w Żłobiźnie koło Brzegu. Więk

szym ę^ku było 120 studentów, w
drugilipcu br. WWSz•jZiP miała kontrolę ministerialną,
w wytyku której zażądano likwida
cji nabmu do punktów Informacyj
nych. Było to warunkiem MEN
przedłużenia koncesji na prowa
dzenie uczelni. Władze WWSzZiP
podjęły decyzję o likwidacji zajęć

szość osób wybrało Opole ze
względu na niższe koszty. Na uczel
ni w Opolu, specjalnie na potrzeby
nysan utworzona została nowa gru
pa.
Prawdopodobnie 5 osób w ogó
le zrezygnowało ze studiowania.
Nie mają po prostu odpowiednich
środków finansowych. Te, którymi
dysponowali wystarczały im zaled
wie na czesne. W tej chwili nie wi
dzą możliwości dojazdu nawet do
Opola. - W momencie gdy zapisy
wałam się na studia nie było mowy
o żadnych zajęciach w Wałbrzychu.
Wszystkie miały mieć miejsce w

FINAHS
NIERUCHOMOŚCI

WWW.

W O Ś C I

Do sprzedania mieszkanie (70m2, parter) na rogu
Prudnickiej i Mariackiej, z możliwością przeznaczenia
na działalność handlowo-usługową. Możliwość
zaadoptowania piwnicy pod mieszkaniem.
Cena 80 tys. do negocjacji + wykup około 20 tys.
Do sprzedania parter domu w centrum Otmuchowa
87m2. Cena 65 tys. do negocjacji.

Sprzedamy słoneczne 2- pokojowe mieszkanie z
balkonem (47m2,I-piętro) przy uL Karugi
Cena 60 tys. do negocjacji

Cena 135 tys. do negocjacji

Sprzedamy ładne 3-pokojowe (60m2, lll-piętro)
mieszkanie z balkonem w Otmuchowie.
Cena 65 tys. do negocjacji
Do wynajęcia 2-pokojowe umeblowane mieszkanie
przy uL Gałczyńskiego.
Koszt 530 zł miesięcznie + energia i gaz

Oferty

sprzedaży:

MIESZKANIA l-POKOJOWE
43m2,1 piętro
63m2, I piętro

ul. Mariacka
ul. Słowiańska

do uzf.

38m2, lll-piętro
47m2, IV-piętro

ul. Kossaka
ul. 22 stycznia
ul. Wrocławska

47m2,1-piętro

ul. Moniuszki

47m2, parter

K.E.N
ul. Gałczyńskiego
ul. A. Krajowej

48m2,1-piętro
48m2, wysoki parter
48m2, lll-piętro
48m2, II-piętro
49m2,1-piętro
49m2,1-piętro
49m2, X-piętro (z garażem)
49m2, IV piętro

56 tys.

73m2, VII piętro

70 tys.
do uzg

76m2, parter z działką
81m2, II piętro
84m2, X piętro

64m2, II-piętro
68m2, parter
66m2, parter z ogródkiem

oś. Podzamcze
centrum
ul. Celna
centrum
Kępnica
Otmuchów
Nysa
Biała Nyska
centrum

70m2, parter na działalność

Mariacka

95m2,1-piętro

ul. Słowiańska

do uzg.
do uzg.

5 lm2, VII-piętro
54m2, parter
55m2,1-piętro + ogródek
55mł, I piętro
57m2, III piętro
60m2, VII-piętro + meble
60m2, lll-piętro

60m2, lll-piętro
60m2, parter
60mł, lll-piętro
61m2, II-piętro
61m2, IV-piętro
61m2,III-piętro
62n?, parter
62m2,1-piętro

44 tys.

66 m2, parter
67m2, parter
70mł, 1-piętro
7 lm2, IV-piętro
75mł, II-piętro

50 tys.

90m2,III piętro

55 tys.
55 tys.
62 tys.

1 OOm2, parter na działalność

60 tys.

140m2, II-piętro

49 tys.

MIESZKANIA 2-POKOJOWE
35m2, IV-piętro

49m2, IV-piętro
55m2,1-piętro
52mł, parter na dział
56m2, parter
57m2,1-piętro
62mł, I-piętro

104m2, parter na działalność

107m2, II-piętro

do uzg.

45 tys.
65 tys.
do uzg.

50 tys.
80 tys.

Nysa Południe
ul. A. Krajowej
ul. Bal i grodzka

ul. Towarowa
ul. KEN
ul. B. Prusa
Otmuchów
oś. Rodziewicz.
ul. Jagiellońska

Podzamcze
oś. Słowiańska
oś. Słowiańska
Moniuszki
Paczków
oś. Podzamcze
Biskupów
Korfantów
ul. Zjednoczenia
ul. Krzywoustego
centrum
,ul. Mariacka
centrum Nysy
centrum Nysy
Zjednoczenia
centrum Nysy

65 tys.
66 tys.
75 tys.

51 tys.
75 tys.
75 tys.
65 tys.
do uzg.

78 tys.
75 tys.
do uzg.

do uzg.
75 tys.
68 tys.
80 tys.
25 tys.

42 tys.

75 tys.
100 tys.

75 tys.
82 tys.

100 tys.
85 tys.
100 tys.

ul. Gałczyńskiego

60 tys.

MIESZKANIA 4-POKOJOWE

Paczków
ul. Karugi
ul. Celna
oś. Podzamcze
Łambinowice

52 tys.
6o4ys. *

72m2, parter
72mł, III piętro

do uzg.
45 tys.

Anna Bartosik

Okazyjna gotówka

73m2, V piętro
73m2, V piętro

rze, przy słodkim poczęstunku i
lampce szampana. Nagrody wrę
czył starosta Zbigniew Majka. Spo
tkanie było też okazją do dyskusji.
Starosta wyjaśniał zebranym, jak
powiat poradził sobie z wypłatą
podwyżek dla nauczycieli: potrzeb
ną sumę zebrał po okrojeniu bu
dżetu każdej ze szkół. Przedmio
tem rozmów było również „Święto

Siedemnastu nauczycieli i
dwunastu dyrektorów szkół po
nadpodstawowych i specjalnych
powiatif nyskiego otrzymało od
starosty nagrody pieniężne za
osiągnięcia dydaktyczno-wycho
wawcze.
Okazją ku temu był Dzień Na
uczyciela. Pedagodzy otrzymali po
1 tys. zł, a dyrektorzy od 1 tys. do
1,5 tys. zł. Uhonorowanie wyróż
niających nauczycieli i gospodarzy
szkół odbyło się w miłej atmosfe-

oś. Rodziewicz.
• ul. Korfantego
oś. Podzamcze
Kordeckiego

110m2,1 piętro
134m2, II piętro

80 tys.
85 tys.

75 tyt.
80 tys.

oś. Podzamcze
Goświnowice.
Biała Nyska
ul. Sudecka
ok. Nysy
Grodków

78 tys.
do uzg.
75 tys.
85 tys.

60 tys.
80 tys.

DOMY

młodości”, planowane w miejsce
udanej imprezy herbowej.
dw

FINANS
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LOKALE UŻYTKOWE
Pawilon handlowy 9m2
Lokal handl.-usł. 18m2
Pawilon 18m2 + poddasze
Lokal użytkowy 18,5m2
Pawilon handlowy 35m2

Lokal handl.-usł. 60m2

Góra domu 77m2

ul. Orkana
ul. Kossaka
ul. Orkana
Nysa
ul. Orkana
ul. Kossaka
Chróścina Nyska
Nysa
Jezioro Nyskie
ul. Podolska

Dom w zabudowie szer.
połowa bliźniaka 79m2

Nysa
Nysa
Biała Nyska
Nysa
ul. Traugutta
Nysa
Jędrzychów
Nysa
Bali grodzka

połowa bliźniaka 120m2

Jędrzychów

Domwolnost. 100m2
Domwolnost. 180m2

Nysa
ul. Stokrotek

350 tys.

LOKALE UŻYTKOWE

Dom wolnost. 250m2
Dom wolnost. 270m2
Dom wolnost. 320m2
Połowa bliźniaka 120m2
Dom w stanie sur. 21 Om2

Łambinowice

300 tys.

Nysa
Nysa
Nysa
Jędrzychów
Skorochów
okolice Nysy
Otmuchów
Niwnica

470 tys.
500 tys.

Pawilon handlowy 9m2
Lokal użytkowy 20m2
Lokal użytkowy 22mł

100 tys.

Pawilon handlowy 35m2

200 tys.

Lokal handl.-usł. 40m2
Lokal użytkowy 100m2

Góra domu 130m2
Dom w stanie sur. 102m2

Dom w
Dom w
Dom w
Dom w

stanie sur.
stanie sur.
stanie sur.
stanie sur.

150m2
104m2
170m2
300m2

Dom wolnostojący 250m2
Dom wolnostojący 100m2
Parter domu 87m
Dom wolnostojący
Dom w stanie surowym
Dom wolnost TOOm2
Domwolnost 160m2
Zespół pałacowo parkowy

Dom przedwojenny
Dom przedwojenny

82 tys.

60 tys.

63tyfi.

mówi się o zaniżaniu poziomu,
zbytnim ułatwianiu młodzieży zdo
bycia wyższego wykształcenia. I z
tym można by się zgodzić. Z dru
giej jednak strony są młodzi ludzie,
którzy chcieli się uczyć, ale tę moż
liwość im odebrano. Dla niektó
rych z nich był to jedyny sposób, w
jaki mogli zdobyć wyższe wykształ
cenie. Teraz tej możliwości już nie
mają. Dobrze, że dba się o jakość
kształcenia. Jednak co z tego, jeśli
nie każdy ma możliwość skorzysta
nia z tej jakości?
•

tel./fax 433-85-45, 40-90-310, 40-90-311

MIESZKANIA 3-POKOJOWE

Sprzedamy dom w stanie surowy zamkniętym
(102m2, 5 pokoi, działka 10 ar) w Białej Nyskiej.

młodych ludzi, którzy chcieli się tu
taj uczyć - mówi Jerzy Jałoszyński.
- Nie jest winą jjczelni, że wyszła
naprzeciw oczekiwaniom i zapo
trzebowaniom społecznym. Cała
administracja uczelniana ma miej
sce w Wałbrzychu. Różnica polega
na tym, że to nie studenci jadą do
Wałbrzycha, tylko odpowiednio
opłacani profesorowie przyjeżdża
ją do Nysy. Jest to o wiele bardziej
korzystne - kontynuuje.
Trudno ocenić, czy decyzja
MEN była słuszna. Z jednej strony

FINANS.

Nysa, ul. Grzybowa 3
NO

Nysie - mówi jedna z niedoszłych
studentek. - Później dostałam pi
smo, w którym poinformowano
mnie, ze część zajęć będzie się od
bywała w Wałbrzychu. Miała to być
jedna, góra dwie soboty w miesią
cu. Uczelnia miała organizować
wyjazd, lub zwracać jego "koszty.
Poza tym taka sytuacja miała trwać
tylko przez jeden semestr. Zgodzi
łam się na takie warunki, bo wtedy
jeszcze mi odpowiadały. Niestety,
gdy okazało się, że zarówno wszyst
kie wykłady jak i ćwiczenia będą się
odbywały w Wałbrzychu, musiałam
zrezygnować. Dofinansowanie na
dojazdy było śmieszne, a mnie nie
stać na cotygodniową podróż do
Wałbrzycha. Studia w Brzegu też
były dla mnie nierealne. Poza tym
zawiedziona całą tą sytuacją straci
łam do nich zaufanie. Po roku stu
diowania w Brzegu mogłoby się
okazać, że będę musiała dojeżdżać
gdzieś indziej. Wołałam nie ryzyko
wać. A o możliwości studiowania w
Opolu nie słyszałam - dodaje.
Osoby, które zrezygnowały z
kontynuowania nauki odzyskają
całą kwotę, którą wpłaciły.
- To wszystko odbyło się wbrew
interesom właściciela uczelni, czyli
Fundacji Oświatowej, a także
wbrew interesom wszystkich tych

ok. Nysy
Kałków
Biała Nyska
trasa na Opole
Zwanowice
Prusinowice

85 tys.

140 tys.
130 tys.
95 tys.

120 tys.
do uzg.

195 tys.
210 tyi
85 tys.
180 tys.
160 tys.

185 tys.
60 tys.

65 tys.
85 tys.

oś. Orzeszkowej
Jędrzychów

Ośrodek wypoczynkowy

Garaż

Oferty

35 tys.
do uzg.
55 tys.

180 tys.
260 tys.

400 tys.

5,5 tys.

MIESZKANIA
2 pokoje

Podzamcze '

3 pokoje

centrum

Dom do wynajęcia

Nysa, Paczków

Hala magazynowa 100m2
Lokal handlowy 20m2

180 tys.
300 tys.

Lokale użytkowe

do uzg.

32 tys.

wynajmu:

Lokal handlowy 85m2
Lokal użytkowy 100m2
Lokal użytkowy 200m2

ul. Orkana
ul. Grzybowa
Rynek
ul. Orkana
ul. Żw. i Wigury

400 zł.

Hajduki Nyskie

1000 zł.

Piłsudskiego
centrum Nysy
ul. Grodkowska
centrum Nysy
Centrum
ul. Celna

1000 zL

500 zł.
600 zł.
700 zł.
1000 zL

1400 zŁ
1700 zŁ
do uzg.

do uzg.
tamo!

400 tys.

70 tys.
45 tys.

DZIAŁKI
Działka 6,4 ar
Działka 6,5 ar
Działka 8 ar + stodoła
Działka 8 ar
Działka 8,5 ar
Działka 32 ar
Działka 10 ar

Hala produkcyjna 1200m2
Lokal użytkowy 80m2

14 tyt.

26 tys.

30 tys.
25 tys.

Przełęk

35 tys.

Niwnica
Niwnica
Goświnowice
Pakosławice

12 tys.
20 tys.
do uzg.

7 tyt.

- Zapewniamy pełną obsługę prawną i notarialną
- KREDYTY -oprocentowanie od 9,8%, bet
poręczycieli, spłata do 25 lat, raty równe, malejące,
waluta PLN lub EUR.
- Oferujemy doradztwo oraz pontoc techniczną w
sprawach formalnych związanych ze sprzedażą,
wynajęciem lub zamianą wszelkich nieruchomości
oraz obiektów handlowo- usługowych na terenie
całego kraju.

Pozostałe oferty w biurze i na stronie
WWW. FINANS.pl

Aleksandra Wiercimok

Peru - u źródeł vilcacory

u

Termin walka jest obecnie milszy uchu cywilizacji końca XX wieku: walczą lekarze, i pacjenci z chorobą, walczą biznesmeni o rynek zbyt
walczą uczniowie o dobre świadectwa, walczą sportowcy... Walka równa się tu ambicji. Ojciec Edmund Szeliga nie walczy - jego łagodn
„pokojowe” metody są albo zbyt konserwatywne, albo jeszcze zbyt nowe.

Od vilcacory
po zdrowe życie
Edmund Szeliga, pochodzący z
Tych, z wykształcenia geolog, z wy
boru - zakonnik-salezjanin. Z pod-stawami medycyny i fitoterapii za
poznał się już dużo wcześniej, we
Włoszech. Wyjechawszy na misje do
Ameryki Południowej, pozostaje tam
od 70 lat. Poza sprawąmi typowo
duszpasterskimi aktywnie zajął się
działalnością leczniczą, wciąż posze
rzając swoją wiedzę teoretyczną
(książki, prace naukowe) i praktycz
ną. Odnośnie tej ostatniej: zapozna
jąc się z właściwościami miejscowych

Mówi o sobie: „Właściwej zna
jomości medycyny naturalnej, w tym
fitoterapii i dogłębnej znajomości
ziół uczyłem się dopiero tu, w Peru,
w dżungli. Od amazońskich In
dian...”. Owa znajomość z tubylca
mi wymagała jednak sporego czasu,
poświęcenia i starań o zdobycie za
ufania. Ufa im do dziś; każdego roku
udaje się do dżungli w towarzystwie
swych indiańskich przyjaciół...
Rozmowa z ojcem dostarcza mi
jasnego, precyzyjnego opisu ziół i ich
rzeczywistego działania, popartego
statystyką wyleczeń.
Ojciec Szeliga nie tworzy zupeł
nie żadnej atmosfery tajemnicy, tabu

Bieda na ulicy Limy

nio w Polsce) wspaniałe właściwości
lecznicze roślin, sprzeniewierzyli się
jego ideom i wskazaniom.

Spotkanie z o. Szeligą

roślin dokonuje odkrycia (dla świadomości‘białego człowieka, bo miej
scowi znali już ten fakt od wieków)
wspaniałych ponoć leczniczych moż
liwości dziko rosnących roślin, przede
wszystkim - znanej już tak powszech
nie vilcacory. Współzałożyciel insty
tutu I.P.I.F.A., w którym nadal leczy
pacjentów.
Chorymi zajmuje się w sposób
profesjonalny i.zgodny z ogólnymi
normami. W przeciwieństwie do
tego, co sugerują wrogowie fitoterapii, ludzie zakwalifikowani do lecze-

wzbrania ciężko chorym równoległe
go stosowania leczenia konwencjo
nalnego. Podstawowym zastrzeże
niem, jakie wysuwa ojciec Szeliga pod
adresem pewnych posunięć rozpo
wszechnionych już niestety przez sa
mozwańczych europejskich „konty
nuatorów” jego leczniczej działalno
ści (i robiących na tym spory interes),
jest zdecydowanie dyskredytująca
ocena sprzedawanych leków: labora
toryjnie wypreparowanych specyfi
ków, zawierających tylko między in
nymi pewien procent wyciągu z vil
cacory.
Co niepokojące: reklamowane są
one informacjami stojącymi nieraz w
sprzeczności z charakterystykami
własności vilcacory podanymi przez
salezjanina. Mam tu na myśli fakty
przez ojca Wielokrotnie w rozmowie

bę (np. komórki raka), lecz na s:
organizm, wydatnie zwiększając je
odporność i zdolność walki z obcy
substancjami. Vilcatora to nie lek,.
wszystko, czyli na nic”.
„Najlepszym lekarzem jest or;
nizm” - powtarza ojciec. Oznacza
że właściwe działanie tych znany
ludowi od tysiącleci rhślin to dzia
nie pozytywne'- wzmacniającej „k
miące” organizm, nie negaty^fi
zwalczające chofbl !j«igresywne, a
kujące, osłabiające przy tym
m cia
Cóż... termin „walka” jes^jiiedn
obecnie milszy uchu cywilizacji kj
ca XX wieku: walczą lekarze i paęj<
ci z chorobą, walczą biznesmeni o
nek zbytu, walczą uczniowie o doi
świadectwa, walczą sportowcy... cl
ba o pieniądze. Walka równa się
ambicji. Edmund Szeliga natomi

Uprawy leczniczych ziół

Potomkowie Inków

nia ziołami muszą przedłożyć dokumentację badań lekarskich, mają za
kładane kartoteki, prowadzona jest
historiafchoroby i przebiegu leczenia.
Dotyczy to także osób, którym roślin
ne specyfiki są - z uwagi na odległość
od pacjenta i wysokie koszta ewen
tualnej podróży - wysyłane.

wokół rośliny. Stosuje przy tym ter
minologię konwencjonalnie nauko
wą, sferę magii ograniczając do siły
wyrozumiałości wobec swoich roz
mówców.
Jej nazwa botaniczna to Uncaria
tomentosa. Występuje (i jest w sta
nie rosnąć) tylko na terenie dżungli
amazońskiej. Vilcacorę zbadano wskutek jego sugestii - już w latach
60. na Uniwersytecie w Neapolu.
Ukazało się już kilkadziesiąt nauko
wych prac na jej temat. Zawiera wie
le substancji aktywnych biologicznie,
przede wszystkim znane ze swej ak
tywności alkaloidy, silnie działające fi
zjologicznie. Poza tym zawiera specyficzne enzymy - i to jest właśnie
główny punkt zastrzeżeń ojca Szeli
gi. Wracał on do tego parokrotnie
podczas naszych rozmów - że czuje
się nieco zwiedziony przez grupę le
karzy, którzy - deklarując się rozpo
wszechnić światu, (także bezpośred-

Chodzi o to, że preparowane w
Europie z vilcacory leki, choć wzbo
gacone o te alkaloidy, nie są w stanie
syntetycznie pomieścić w sobie bio
logicznie czynnych enzymów, których
stymulujący i odpornościowy wpływ
na organizm jest tak istotny w lecze
niu. Podkreślając: w kuracji musi zo
stać użyte zioło, nie lek. Ojciec mówi
mi z naciskiem, żeby o tym pamię
tać.
O tym, że jest to silne działanie,
wymownie świadczą dokumentacje
wyleczeń różnych schorzeń, rzeczywi
ście włącznie z rakiem, marskością
wątroby, niektórymi stanami przy
Typowa wioska nad rzeką
AIDS, cukrzycą, reumatyzmem i in
podkreślane:tże ziele to nie stanowi
nie walczy - jego łagodne, „poke
nyrrii.
Faktem jest, że organizmy wynisz wcale jednoznacznego panaceum na we” metody są albo zbyt konsen
dane choroby, zwalczającego je, że
tywne, albo jeszcze zbyt nowe.
czone, zatrute chemioterapią trudniej
Lekarze, dziennikarze zaczęli ]
poddają się leczeniu fitoterapeutycz- r wcale nie jest w każdym wypadku
pewnym i wystarczającym środkiem jawiać się u niego jakoby w dob
nemu.
.
Inny fakt to ten, że żaden fitotecałkowitego wyleczenia, lecz - że ro wierze. Ponieważ sama idea u|
rapeuta z „kręgu vilcacory” nie
ślina działa pośrednio, nie na chorowszechnienia dobrodziejstw lecz

2 listopada 2000
^2

’eru - u źródeł...
go zioła była szlachetna - salezjauznawał ich za świetnych pośredów; po czym okazywało się, że
awa, wyszedłszy poza granice
u, wymknęła mu się z rąk. Teraz
je się nieco zagubiony - ale nie
echęcony. Czeka na lekarza z
wdziwego zdarzenia, wiernemu
okratesowej przysiędze i idei pocy człowiekowi, który wreszcie
ekaże światu jego prawdy w spomniej krzykliwy i pewny siebie,
5 wierny.

roga do dżungli
Po rozmowach z ojcem postanam udać się do dżungli, miejsca, w
rym mogłabym znaleźć potwiernie nauk salezjanina. Chciałam
tkać tych, od których ojciec prze-

nię znakomitych i wszechstronnych le
karzy.
Spotkanie odbywa się w szamań
skim szałasie. Jego wnętrze przypomi
na kapliczkę; na frontowej ścianie wid
nieją święte obrazki, w głębi widzę bu
telki z tajemniczymi miksturami (sza
mańska apteka?); z sufitu zwisają sło-'
miane miotełki i wachlarzyki.
Rozmowa toczy się w sposób na
turalny i ożywiony. Dowiaduję się, jak
istotną rolę odgrywają tutejsze zioła.
Szaman twierdzi z całym przekona
niem, że potrafi wyleczyć każdą choro
bę, przypadłość. Interesująca mnie vilcacora zostaje przez niego określona
jako najważniejsze lecznicze zioło,
„święta roślina”, znana już starożytnym
Inkom, którzy rezerwowali prawo ko
rzystania z niej wyłącznie dla swych

,
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Autorka reportażu wśród Indian

Piękne Andy

wiedzę dotyczącą leczenia zioła-Indian.
Lecę do Iquitos. Następnie pięć
lzin wodnym szlakiem w głąb gąszi. Po drodze mijam niezwykłe w
<ch konstrukcjach i funkcjonalnonawodne domostwa tubylców,
tbliwą „Indiańską Wenecję”. W tych
ieszczonych na palach wioskach tosię również związane bezpośrednio
wodą życie: mieszkańcy używają jej
asadzie do wszystkiego: od mycia i
nia do celów kulinarnych.
Dopływam do dżungli. Wita mnie
pa Indian, egzotycznych wyglądem,
c „ludzko” normalnych, inteligenth.
W indiańskiej osadzie odnosi się
lżenie zatrzymanego w miejscu czaPrzy tym to, co dla białego człowiewygląda z pozoru na prymitywne
ie, w rzeczywistości stanowi fantaznie trafne, pomysłowe i samowyrczalne dostosowanie do otaczająwszechwładnej przyrody. Wieczofi dochodzi do bardzo istotnego dla
ie spotkania z fascynującą, tajemzą osobą szamana - Jose Marina Ja
ry. Przy okazji chciałabym nadmie, jak istotną rolę odgrywają szamani
ndiańskiej społeczności: mają opi-

władców. Dowiaduję się również, że
moc vi Icacory rozpościera się na obszar
schorzeń dużo rozleglejszy.niż nowo
twór. Po rozmowie, w późnych godzi-

Wyjątkowosc peruwiańskiej
architektury

nach nocnych najodważniejsi z nas pod
dani zostają tajemniczej ceremonii ayahuaski, mającej na celu oczyszczenie
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adres i telefon nadawcy

fizyczne i duchowe - jest to już jednak
temat na zupełnie odrębny artykuł...
Następnego dnia udajemy się do
dżungli.
To, co my w Europie zwykle rozu
miemy pod pojęciem „dżungla”, ma się
niezwykle blado, nieomal nijak do swe
go złożonego, egzotycznego desygnatu.
Ciągły ruch, wieczne pulsowanie.
Miraż, w którym zwłaszcza dlą laika
nic nie jest tym, czym się wydaje, cze
go się można obawiać albo - z kolei uchwycić. Najtrwalsze jest tylko jed
no: opisane przez ojca wrażenie prze
bywania w czeluściach potężnego po
twora, żywej, złożonej w swym wnę
trzu i funkcjach życiowych bestii.
Gdzieś w głębi tych dzikich prze
stworzy, które muszę pokonać w to
warzystwie zaprzyjaźnionych Indian,
tkwią pnącza owej niezwykłej rośliny,
stanowiącej obiekt moich zaintereso
wań, a odwieczne źródło lecznicze i
obiekt kultu tubylców - świętej vilcacory.
Przedzieram się przez dzikie za
rośla. Pokąsana przez mrówki, mam
ciągłą świadomość, iż w każdej chwili
mogę nadepnąć na węża boa, stanąć
oko w oko z ocelotem. Tryskająca z
każdej strony roślinność wydaje się
jednocześnie piękna i jakoś fantasmagorycznie straszna. Te niezwykłe i jak
by żywe, ruchome i pełzające pnącza,
gałęzie, kwiaty, owoce, narośla... Póź-

Wspaniałe rękodzieła peruwiańskich Indian

niej, w chwili odpoczynku i refleksji
przyjdzie mi na myśl, iż dżungla to tak
że miejsce spotkania z... własnym wnę
trzem, z własnymi lękami, nękający
mi od lat koszmarami, które tu odbi
jają się w „niewinnych” uściskach i ob
jawieniach przyrody.
Dżungla to prawdziwy raj dla dzi
kich zwierząt; idealna oranżeria mnó
stwa roślin. Znajduje się tu większość
przedstawicieli fauny Ameryki Połu
dniowej. Wielu tutejszych gatunków
roślin i zwierząt po prostu jeszcze nie
znamy, cóż więc dopiero można powie
dzieć o potencjalnym bogactwie moż

liwości leczniczych roślin, o których
wieści ojca Szeligi są ponoć zaledwie
sygnałem!
Cel mojej podróży - jakże przy tym
festynującej - został z nawiązką osią
gnięty: wzbogacona o nowy zasób wie
dzy i doświadczeń opuszczam Peru z
postanowieniem powrotu. Może za
rok?
Swój bagaż odzyskałam. Wywio
złam też i drugi: od lotu w samolocie,
przez drogę do domu i po dziś dzień
usiłuję sobie z nim poradzić.
Tekst i zdjęcia
Aleksandra Wiercimok

2 listopada 2000

Za taniochę
rok więzienia
Jeśli chcesz kupić auto szybko
i tanio, jest na to rada. Skontaktuj
się z Robertem K., mieszkańcem
województwa dolnośląskiego. Ten
wykorzystując swoje znajomości
znajdzie ci odpowiednią, nowocze
sną markę. Jest tylko jeden waru
nek: musisz posiadać stary, nawet
bardzo zniszczony, samochód, któ
ry ma aktualną rejestrację.
Jeszcze jedno: powinieneś mieć
świadomość, że za taki czyn w na
grodę za pomysłowość możesz...
otrzymać 1 rok więzienia. Bez za
wieszenia!

WESZLI I... SKRADLI
18 października ub. roku w
Komisariacie Policji w Otmucho
wie jeden z miejscowych pedago
gów zgłosił, że skradziono mu z
podwórka forda sierrę. Kradzież
miała miejsce w czasie weeken
dowej nocy 17/18 października.
Wiadomo - w sobotę zwykle dłu
żej się siedzi przed telewizorem,
a potem usypia się wręcz kamien
nym snem. Moment ten, kiedy
cały dom i okolica pogrążone były
we śnie, wykorzystali złodzieje.
Weszli na ogrodzone podwórko i
nie wiadomo jakim sposobem bo nikt nie słyszał podejrzanych
hałasów - zabrali zaparkowany
tam sarnochód. Otmuchowska
policja wzięła się z zapałem do
pracy. Rozesłała informacje o
skradzionym aucie do różnych
jednostek policji oraz do punk
tów straży granicznej w całym
kraju. Poszkodowany Jan R. za
pewne nie miał zbytnich nadziei
na odnalezienie swojego forda
sierry. Strata była duża, bo ok. 14
tys. zł, zwłaszcza że właściciel nie
posiadał ubezpieczenia autocasco. Stało się na szczęście inaczej.

FORDZIK JAK MALOWANIE
Z Otmuchowa przenosimy się
do małej miejscowości w woje
wództwie dolnośląskim. Tu 9 paź
dziernika młody 24-letni Robert K.
kupił od sąsiadki 13-letniego beżo
wego forda sierrę za niezbyt wygó
rowaną cenę. Chłopak miał jednak
pecha. Kilka dni później jadąc tym
autem wpadł w poślizg i uderzył w
betonowy słupek. Naprawa pojaz
du, według pierwszych orientacji,
miała kosztować prawie 40% jego
ceny. Robert zdecydował, że lepiej
te pieniądze spożytkować w inny
sposób. Będąc w dyskotece w Ku
dowie Zdroju pjzy pomocy swoje
go kolegi dotarł do grupy młodych
ludzi zajmujących się rzekomo nie
legalnym sprowadzaniem aut z za
granicy. Złożył u nich zamówienie:
ma to być ford sierra, najlepiej
rocznikowo z końcówki lat 80. lub
początku 90., a jego koszt może co
najwyżej wynieść 2,5 tys. zł.
Chłopcy umówili się, że odbiór
będzie za kilka dni na stacji CPN w
Złotym Stoku. Rzeczywiście wy
wiązali się z umowy. Podjechali
eleganckim granatowym fordzikiem z 1990 roku, na niemieckich
tablicach, wyposażonym w elek
trycznie otwierane szyby, szyberdach i klimatyzację. Zaproponowa
li odpłatność 1500 marek niemiec
kich. Jednak z powodu braku ja
kichkolwiek dokumentów cenę
opuścili do 1300 marek.
Robert K. nie przejmował się
brakiem dowodu rejestracyjnego
wozu. Miał swój pjan, który zamie
rzał zrealizować. Jeszcze tego sa
mego dnia zeszlifował w nowo na
bytym fordzie numery silnika i na
bił numery silnika swojej beżowej
sierry. Potem wyciął z niej numery
identyfikacyjne nadwozia i wspa-

Włamania i kradzieże

wał w miejsce wyciętych w ten sam
sposób z samochodu rzekomy
sprowadzonego z Niemiec.

NIE Z ZAGRANICY
LECZ Z OTMUCHOWA
Tak zaktualizowanym wozem
nasz bohater bez obaw poruszał się
po swojej miejscowości i okolicy. Za
pewne ta zmiana nie uszła uwadze
jakiejś życzliwej osoby. Nie wiadomo
jakim sposobem, ale informacja o
użytkowaniu nieoclonego i sfałszo
wanego auta dotarła do Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego Sudec
kiego Oddziału Straży Granicznej w
Kłodzku. Nowy nabytek Roberta K
został zarekwirowany i dokładnie
przebadany. Odkryto właściwe nu
mery forda sierry, które zgadzały
się... z numerami auta poszukiwane
go przez otmuchowską policję. W
ten sposób Jan R. otrzymał z powro
tem swój samochód, który jednak
nie przypominał wcale jego zadbane
go, wypielęgnowanego fordzika.
Zdezelowana, zaniedbana tapicerka,
wymienione koła na zupełnie stare, z
łysymi oponami, brak radia z kolum
nami, stara półka z tyłu - to tylko nie
które „unowocześnienia” wprowa
dzone przez złodziei. Niestety poTicji

nie udało się dotrzeć do grupy rzeko
mych szmuglerów, a w rzeczywisto
ści złodziei aut. Robert K. stanął
przed sądem pod dwoma zarzutami:
nabycia od nieznanych osób auta co
do którego miał świadomość, iż zo
stało nabyte w sposób prawnie za
broniony i sfałszowania jego nume
rów identyfikacyjnych. Oskarżony
miał na swoim koncie kilka różnych
przestępstw przeciwko mieniu, co
było dodatkowym obciążeniem. Zo
stał skazany na 1 rok więzienia, bez
zawieszenia.
dw
Dane bohaterów zmieniono.
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Nocą 27/28 października na
stacji paliw w Nysie przy ul. Grodkowskiej ktoś zerwał kłódki chro
niące drzwi do magazynu i punktu
sprzedaży. Zginęła duża ilość ole
ju, pieniądze i akumulatory. Straty
oszacowano na 4 tys. zł.

(gm. Paczków). Nieznani spr;
w dniach 25-26 włamali si<
środka, skąd wynieśli kuchenką
krofalową, wieżę stereo, grill,
kownicę, papierosy i artykuły
żywcze.

Wyrywając zamek w drzwiach
volkswagena polo zaparkowane
go przy ul. Orkana w Otmucho
wie, nieznani sprawcy włamali się
nocą 28/29 października do wnę
trza auta. Skradli radioodtwa
rzacz, odzież, ładowarkę do tele
fonu komórkowego. Właściciel obywatel Niemiec - stracił w ten
sposób 2 tys. zł.

Noc 25/26 października
pechowa dla mieszkańców 1
fantowa, gdyż grasowali tu
dzieje radioodtwarzaczy. Na
kingu przy ul. Wyzwolenia o
bili ładę niwę na kwotę 500
mercedesa na 900 zł. Potem i
się na Parkową, gdzie włamał
do volkswagena golfa. Skrac
ny radiomagnetofon wyceni
na 200 zł.

W niedzielę 29 października
między godz. 9.30 a 10.15 nieznany
sprawca wykorzystał nieobecność
pacjentki oddziału wewnętrznego
na szpitalnej sali i skradł pieniądze,
obrączkę i dowód osobisty, o łącz
nej wartości 1,5 tys. zł.

W Łambinowicach nocą 2
października miało miejsce wł;
nie do kawiarni Tropikana.
dziej wszedł do wnętrza, wcze
wyrywając kraty i wybijając sj
Skradł papierosy i alkohol na 1
tę 600 zł.

22 października o godz. 22 w
nyskim barze przy ul. Prusa 23-letni miejscowy złodziej wykorzystał
nieuwagę właściciela i skradł z jego
kurtki telefon komórkowy o warto
ści 364 zł.

Sezon na rowery wpraw
minął, ale niektórzy złodzieje
gardzą nawet jednośladami
października skradziono rc
górski o wartości 800 zł z k
schodowej w Nysie przy ul. ]
grodzkiej. Nocą 26/27 paździi
ka włamywacz ukręcił skob
paczkowskiej piwnicy przy ul.
wadzkiego i naraził właściciel
stratę 500 zł zabierając star
rower.

W Malerzowicach (gm. Łambi
nowice) nocą 24/25 października
złodziej spuścił z koparki dużą ilość
oleju napędowego. Straty wycenio
no na 540 zł.

Latarka i piwo, o łącznej war
tości 35 zł, padły łupem złodzieja,
który włamał się - wyważając drzwi
- do baru w Nysie przy ul. Piłsud
skiego.
2,1 tys. zł strat poniósł właści
ciel smażalni ryb we Frydrychowie

W Korfantowie przy ul.
Zwolenia 26 października w g<
nach 7-15 nicznąny sprawca
niósł z otwartego rdęgazynu
ręcznego szlifierkę kątovC%0
tarkę elektryęZHŁi inne narzę
Właściciel z Pruslrfewic straci!

Złapali bandytów

Nyscy policjanci patrolujący nocą 29 października ulicę Celn:
w Nysie, o godz. 0.15 złapali w pościgu dwóch młodych mężczyzn
którzy dokonali bandyckiego napadu na 39-letniego przechodnia
Pobili go brutalnie, a następnie skradli plecak skórzany. Uciekająt
zatrzymali się na chwilę po to, by urwać lusterka z zaparkowanegc
przy chodniku fiata cinquecento.

dM

ul. Mariacka 1

SPRZEDAŻ rfAinnnn71
NA RATY UU IU UUU fcl

_bez PierwszeJ wpłaty
- również na 36 miesięcy

0607 292 874
828b

„Święto zmarłych” na Altiplano
Wiele uwagi poświęca się uroczystemu obchodzeniu i świętowaniu „dnia zmarłych” albo „dnia dusz” na wyżynach andyjskich. Indianie
Ajmara odwołując się do swoich autochtonicznych wierzeń i praktyk, szukają kontaktu ze światem duchów opiekuńczych - pisze w swoim
reportażu misjonarz werbista o. Tomasz Szyszka.
Misjonarz udający się na misje
zdaje sobie doskonale sprawę, że sta
je przed trudnym wyzwaniem zrozu
mienia i dowartościowania miejsco
wych kultur. Nie czyni tego z cieka
wości czy prywatnego hobby, lecz ze
zobowiązania, jakie wypływa z posła
nia misyjnego, aby „nawiązać z owy
mi kulturami rzeczywisty kontakt,
przyjmując styl życia będący zna
kiem ewangelicznego świadectwa i
solidarności z tamtejszymi ludźmi”.
Konkretnym przykładem obrazują
cym owo wyzwanie do zrozumienia,
docenienia i włączenia w dzieło ewan
gelizacji kultur lokalnych niech bę
dzie andyjskie, listopadowe „święto
zmarłych”.

warunki życia w Andach. Ęgzystencja człowieka na tych wysokościach
jest ciągle zagrożona. Anomalie po
godowe, takie jak susza, gradobicie,
mrozy stwarzają wielkie zagrożenie
dla życia rodzin i wspólnot. W tym
kontekście odnajdujemy klucz do
zrozumienia sensu świętowania ze
zmarłymi i dla zmarłych. „Święto

sposób mogą sobie zapewnić powo
dzenie w podejmowaniu wysiłku pra
cy na roli i bezpieczeństwo rodzinie
oraz całej wspólnocie wioskowej.
Dlatego też tak wiele uwagi poświę
ca się uroczystemu obchodzeniu i
świętowaniu „dnia zmarłych” albo
„dnia dusz”, jak nazywają to święto
Ajmarowie.
Według miejscowych wierzeń, na
początku listopada dusze osób zmar
łych w ostatnich trzech latach rrfają
zwyczaj odwiedzania swoich bliskich.
Rodziny czują się zobowiązane do
ugoszczenia ich we własnym domu.
Wyznaczona osoba wita przybywają
ce dusze. Zaprasza je do częstowa
nia się i zwraca się do nich z wielką

zmarłych” pozwala nawiązać kontakt
ze światem nadprzyrodzonym, z du
szami zmarłych, którzy nadal pozostają członkami rodziny i mają obo«
wiązek troszczenia się o nią i wspie
rania w chwilach krytycznych. Przy
gotowany ołtarz, modlitwa, jedzenie

Figury z ciasta chlebowego zdobią grób zmarłego

Msza siv. na cmentarzu

Listopad dla mieszkańców wyżyn
andyjskich ma szczególne znaczenie..
Kończy się okres bezdeszczowy i roz
poczyna się pora deszczowa. Jest to
okres intensywnych prac na roli, czy
li sadzenia ziemniaków i zasiewów.
Przeprowadzenie tych prac oraz ob
fitość późniejszych zbiorów uzależ
nione są od intensywności opadów.
Dla ludzi żyjących z pracy na roli jest
to okres krytyczny, określany przez
samych Indian Ajmara jako niebez
pieczny i ryzykowny.
Z tego powodu, w tym okresie
mieszkańcy wyżyn andyjskich odwo
łując się do swoich autochtonicznych
wierzeń i praktyk, szukają kontaktu
ze światem duchów opiekuńczych.
Wierzą przy tym głęboko, że w ten

czułością, okazując przy tym wiele
szacunku. Zmarli stanowią bowiem
ważną część wielkiej rodzinnej i wio
skowej wspólnoty. W czasie „święta
zmarłych” żywi członkowie rodziny i
wspólnoty wyrażają zmarłym swoją
wdzięczność za otrzymaną pomoc,
ale wykorzystują też te dni do zwró
cenia uwagi na swoje aktualne poło
żenie i swoje potrzeby.
Najbliższa rodzina, przygotowu
jąc specjalne dary dla swoich zmar
łych, oczekuje od nich, że według
swoich możliwości odwdzięczą się im
i będą się opiekować swoimi bliskimi
na ziemi. Jedną z najbardziej oczeki
wanych form pomocy jest to, aby we
właściwym czasie i miejscu spadły po
trzebne deszcze.

Przygotowania do tego święta
trwają kilka tygodni. Indianie przygo
towują z ciasta chlebowego stosow
ne figury, które będą zdobiły domo
wy ołtarz zmarłego. Figury w kształ
cie kobiety, mężczyzny czy też dziec
ka będą reprezentować dusze zmar
łych, których się oczekuje. Natomiast
figury w kształcie lamy, psa, owcy,
konia, ptaków itd. przedstawiają go
spodarstwo zmarłego. Wypieka się
też korony, drabiny, łódki, słońce,
księżyc i inne przedmioty, symbolizu
jące pośmiertną wędrówkę zmarłego.
Pierwszego listopada cała rodzi
na przygotowuje się na przyjęcie w
swoim domu duszy osoby zmarłej. W
jednym z pomieszczeń ustawia się
„ołtarz dla zmarłego”. Będzie on słu

Zmarłym podaje się ich ulubione po
trawy, napoje, rozmawia się z nimi,
zadaje pytania i przedstawia swoje
problemy. Wszyscy członkowie rodzi

ny spożywają obiad, częstują się liść
mi koki i alkoholem.
Drugiego listopada, wg wierzeń
Ajmarów dusze zmarłych przenoszą
się na cmentarz, aby na kilka godzin
połączyć się ze swoimi szczątkami.
Dlatego nie wolno w tym okresie za
bijać żadnych muszek ani komarów,
ponieważ mogłoby to spowodować
nieszczęście. Rodziny udają się naj
pierw do kościoła, aby umożliwić
swoim zmarłym „wysłuchanie ich
mszy św.”. Każda rodzina przynosi ze
sobą kwiaty, epitafium i jakąś część z
ubioru zmarłego. Po końcowym bło
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Na cmentarzu w okresie "święta zmarłych"

żył przez następne godziny do wspól
nego ucztowania i świętowania rodzi
ny z duchem zmarłej osoby. Nad sto
łem buduje się z czterech łodyg trzci
ny cukrowej coś na kształt baldachi
mu. Na stole układa się wiele ele
mentów potrzebnych do przyjęcia
zmarłego i godnego ucztowania.
Znajdują się tam fcyżej wspo
mniane chleby, nie może zabraknąć
napojów, świeczek, wody święconej,
ubrania, epitafium i ulubionych po
traw zmarłego. Ołtarz ozdobiony jest
prażoną kukurydzą, owocami i kwia
tami. Dokładńie w południe wita się
przybyłe do domu dusze zmarłych.
Cała rodzina modli się i obserwuje
pojawienie się muszek albo koma
rów, co wskazywałoby na przybycie
oczekiwanych dusz zmarłych. Po
upewnieniu się, że przybyły już, wita
się je serdecznie, np. „Witamy cię!
Jesteś u siebie w domu... Jedz i pij...”.
Tak rozpoczyna się radosna uczta.

gosławieństwie wodą święconą wszy
scy udają się na cmentarz. Tam na
nowo, nad grobem ustawia się „oł
tarz” dla zmarłego, ze wszystkimi ele
mentami, jakie przygotowano wcze-.
śniej w domu. Na cmentarzu panuje
świąteczne podniecenie.
Rodziny rozsiadają się wokół
swoich grobów, modlą się, przyjmują
osoby spoza rodziny, które podcho
dzą, aby pomodlić się za zmarłego,
rozmawiają o jego zasługach oraz
czekających pracach. Pomiędzy gro
bami krążą rytmicznym krokiem gru
py muzykujących mężczyzn, grają
cych na fletach i bębenkach. Otrzy
mują oni za swoje modlitwy dary z
przygotowanego jedzenia i napojów.
Po południu wszyscy wracają do swo
ich domów.
Trudno byłoby zrozumieć głębo
ką religijną wymowę „dnia zmarłych”
świata andyjskiego, bez zwrócenia
uwagi na prastarą tradycję religijną i

Cmentarz górników na Altipla
no - wysokość 4.300 m n.p.m.

i napoje pomagają w stworzeniu at
mosfery więzi i zażyłości pomiędzy
żyjącymi i zmarłymi. Jednocześnie
mają zwrócić ich uwagę na bieżące
potrzeby żyjących a zarazem wspo
móc ich, aby w sposób właściwy speł
niali posługę wobec swojej rodziny.
Na podkreślenie zasługuje tutaj
aspekt wzajemnej pomocy, zależno
ści i odpowiedzialności pomiędzy ży
wymi i zmarłymi. Ołtarz dla zmarłe
go, uroczyste posiłki, zamówiona
msza św. są elementami scalającymi
więzy rodzinne między bliskimi za
mieszkującymi dwa światy. Dusze
zmarłych, które z własnego doświad
czenia wiedzą, co to głód, bezsilność,
życie w ciągłym zagrożeniu, winne są
udzielenia pomocy żyjącym.
„Dzień zmarłych” na wyżynach
andyjskich ma charakter dogłębnie
religijny, bardzo radosny i wspólno
towy. Przychodzi jednak na myśl py
tanie, czy chodzi tu o święto chrze
ścijańskie czy też raczej o tradycję
religijną, która sięga swoimi korze
niami zamierzchłych czasów preko
lumbijskich? Otóż, współczesny an
dyjski „dzień zmarłych” zawiera
wprawdzie elementy chrześcijańskie,
ale rytm świętowania i koloryt obcho
dów nawiązują do starych andyjskich
wierzeń i form religijnych świata an
dyjskiego.
W obliczu takiego splotu elemen
tów i tradycji religijnych, misjonarz
staje przed trudnym pytaniem i wy
zwaniem, jak głosić i celebrować ta
jemnicę życia, śmierci i zmartwych
wstania Chrystusa, aby była ona zro
zumiana i głęboko przeżywana rów
nież przez Indian Ajmara i Keczua.
Opracowanie
o. Tomasz Szyszka SVD.
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NYSA ul. Grzybowa 3, tel. 077/ 433-85-45, 40 9 0 31
www.finans.pl e-mail: nieruchomosci@finans.com.
Do wynajęcia komfortowy lokal użytkowy 100m2 przy
ul. Piłsudskiego. Cena do uzgodnienia.
Tel. 433 85 45, kom. 0601 192132

Do sprzedania słoneczne mieszkanie 2-pokojowe (
l-piętro) przy ul. Gałczyńskiego.

Cena 60 tys. do uzgodnienia.
Tel. 40 90 311, kom. 0 604167 342

Do sprzedania mieszkanie (70m2, parter) na rogu Prud
nickiej i Mariackiej, z możliwością przeznaczenia na dzia
łalność handlowo-usługową. Możliwość zaadoptowania

Do sprzedania 3-pokojowe (parter) mieszkanie p
Armii Krajowej o powierzchni 54m2.

piwnicy pod mieszkaniem.

Cena 66 tys. do uzgodnienia.

Cena 80 tys. do negocjacji + wykup około 20 tys.
Tel. 40 90 311, kom. 0601 192132

Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420262

Do wynajęcia piętro domu przy ul. Grodkowskiej (80m2,

ludnie. Koszt 500 zł. + energia i gaz.
Tel. 433 85 45, kom. 0 604167 342

Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie na os. Ny

3-pokoje) Cena 500zł + energia i gaz.
Tel. 40 90 310, kom. 0 605 420 262

OKAZJA! Do sprzedania bezczynszowe mieszki

Sprzedamy ładne 3-pokojowe (60m2, lll-piętro) miesz

pokoje 66m2) z 2,5 arową działką w Biskupowie

kanie z balkonem w Otmuchowie.

25 tys.

Cena 65 tys. do negocjacji

Tel. 40 90 310, kom. 0 604167 342

Tel. 433 85 45, kom. 0605 420 262

Do sprzedania garaże przy ul. Wyspiańskiego i
Sprzedamy mieszkanie 2-pokojowe (47m2, l-piętro) w

skiej (18m2 kanał, światło). Cena 5.5 tys.

starym budownictwie przy ul. Moniuszki.
Cena 55 tys. do uzgodnienia.

Tel. 409 0310, kom. 0 604167 342

Tel. 40 90 311, kom. 0 601 192132

Do sprzedania parter domu w centrum Otmu

Sprzedamy komfortowe mieszkanie na poddaszu (3pokoje, 71 m2, IV-piętro) przy ul. Krzywoustego.

87m2. Cena 65 tys. do negocjacji.
Tel. 433 85 45, kom. 0 604167 342

Tel. 40 90 310, kom 0601 192132

Sprzedamy słoneczne 2- pokojowe mieszkanie z balko
nem (47m2, l-piętro) przy ul. Karugi

Sprzedamy dom przedwojenny w Prusinou
(110m2) z działką 11 ar. Cena 45 tys.

Tel. 433 85 45, kom. 0605 420 262

Cena 60 tys. do negocjacji
Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420 262

Do wynajęcia 2-pokojowe umeblowane mieszkam
kon, TV kablowa, telefon) na ul. Gałczyńskiego.

Sprzedamy komfortowe mieszkanie 3-pokojowe (90m2,

Koszt 530 zł. + energia I gaz.

lll-piętro) na ul. Mariackiej.

Tel. 433 85 45, kom. 0601 192132

Tel. 433 85 45, kom 0 601 192 132

• podłogi z drewna naturalnego
- deska BARLINECKA
• panele podłogowe
• panele ścienne
"
• parkiety
/
• okna PCV -10 lat gwarancji

Sprzedamy dom w Korfantowie (Ulianówka) z i

wielka
promocja

• materiały wykończeniowe

Do sprzedania ładne mieszkanie 2-pokojowe (57m2,I-

50 ar. Cena 50 tys.

piętro) w Kępnicy.

Tel. 40 90 311, kom. 0 602 61^976

Tel. 433 85 45, kom 0601192132

Sprzedamy dom w stanie surowym zamkniętym (102m2,
działka 10 ar) w Białej Nyskiej.
Cena 135 tys. do negocjacji
Tel. 4090311, kom. 0602-615-976

Sprzedam połowę bliźniaka 80m2 na darowej d
Cena 85 tys.
’K.

Sprzedamy słoneczne 3-pokojowe mieszkanie (57m2,

Tel. 40 90 311, kom. 0604167 342

lll-piętro) przy ul. KEN.

Cena 75 tys. do negocjacji

Do wynajęcia parter domu w Paczkowie. Cena

Tel. 433 85 45, kom. 0605 420 262

za miesiąc.
Tel. 433 85 45, kom. 0 604167 342-

Sprzedamy 3-pokojowe (56m2, l-piętro) mieszkanie z

ogródkiem przy ul. Baligrodzkiej. Cena 75 tys.

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe (72m2, lll-pię

Tel. 40 90 311, kom. 0 604167 342

ul. Korfantego w Nysie.
Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420 262

Sprzedamy komfortowy dom wolnostojący (250m2,

Cena 300 tys. do negocjacji

Sprzedamy ładne mieszkanie 3-pokojowe w Pac
(62m2, parter) z działką rekreacyjną i garażem.

Tel. 40 90 311, kom. 0604167 342

90310, kom. 0601 192132

Sprzedamy 3-pokojowe mieszkanie z dużym balkonem

Sprzedamy 2- pokojowe mieszkanie na ul. K.E.N.

działka 8 ar) w Łambinowicach.

Fachowe doradztwo
Przy zamówieniu usług zapewniamy gwarancję oraz rabaty
Wystawiamy faktury VAT - RATY
*

OKAZJA! 4-pokojowe mieszkanie w Grodkowie (1
II piętro). Cena 79 tys.
Tel. 433 85 45, kom?04tjfc^0 262

przy ul. Jagiellońskiej. Cena 78 tys.

parter). Cena do uzgodnienia.

Tel. 40 90 311, kom. 0604167 342

Tel. 433 85 45, kom. 0605 420 262

Do sprzedania działka budowlana (10 ar) w Pakosławi

cach. Cena 7 tys. do uzgodnienia.

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy przy uŁ
Wigury (40m2). Cena -1000 zł/miesiąc

Możliwość dokupienia większego areału.

Tel. 40 90 311, kom. 0604167 342

e

Tel. 433 85 45, kom. 0 605 420 262

r

I
CENTRUM OGRODNICZE
I
ul. Jagiellońska (koło targowiska)
I
I
• Drzewa i krzewy owocowe
• Ogrodzenia drewniane i siatl
^POLECA:

Mieczysław Buszynski, tel. 433 46 78;
433 04 14 wew. 59 lub 0602 43 OO 47
UWAGA! Interesujące rabaty!

I
I
I
I
I
I

• Lampiony i znicze
z
• Artykuły pszczelarskie^

- świerki 150 cm -10 zł
- cebule i byliny
- wrzosy
- pnącza i skalniaki od 1,50 zł
- grysy i kamienie na skalniaki
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HURTOWE SKŁADY BUDOWLANE

Henryk

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
JEŻELI NIE WIESZ JAK ZAPROJEKTOWAĆ
SWOJĄ ŁAZIENKĘ

IV ■■ «
*
Noga

Najciekawszy artykuł
w tym numerze "Nowin

& Synowie -

- GRATIS

my zrobimy to za ciebie

• DRZWI - Białe, Dąb, Teak, Machoń, Palisander
• OĘRA Stolbud - Sokółka

Imię i nazwisko autora
-

•
•
•
•

Imię i nazwisko

INSTALACJE C.O. WODNO - KANALIZACYJNE
GRZEJNIKI COSMO - COMPACT (najniższe ceny)
PANELE ŚCIENNE MDF - 0,90 zł / m
* \
PANELE PODŁOGOWE - 25,90 zł / m \ BRUTTO

• PŁYTKI CERAMICZNE - 5,00 Zł / H
*

/

MATERIAŁY BUDOWLANE pełny asortyment
• Styropian FS15 ■ 119,00 zł / m \ BBirrTfl
• Glpsar UNI25 kg ■ 23,90 zł
/ BRUTTU
Za najlepszy artykuł numeru 42. uznali Państwo

Z NAMI ZBUDUJESZ DOM OD A - Z

„TACZKI DLA RADNYCH” - MACIEJA BYCZKA

pośród wszystkich nadesłanych głosów został wylosowany
kupon Moniki Panasiewicz ze Ścinawy Małej

48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 62a (była baza ZWSE)
tel./fax (077) 431 OS 82, 431 08 14
830b

Po odbiór nagrody (zestaw kosmetyczny) zapraszamy do redakcji.

VICTORY

SPONSOREM W NASZEJ ZABAWIE JEST

NORDICA

4 gy fg/igy

nRl JrWK
*

poleca w sezonie wiosna - lato
artykuły renomowanych firm

PRZEDSTAWICIEL

POGOTOWIE
POGRZEBOWE

PONADTO W SZEROKIM ASORTYMENCIE
- odzież, obuwie, sprzęt fitnes,
DUNLOP
- wyposażenie sal gimnastycznych i klubów fitness

A

3

PGK „EKOM” Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO
SALONU SPRZEDAŻY

SELECT

HURTOWEJ I DETALICZNEJ

F UWAGA.'

w Nysie.

r

przy ul. Boh. Warszawy 12
t)uże upusty '
(naprzeciw Szkoły nr 1).
<:enowe dli

Lkodbiorców'

□c
804b

REGIONALNY

HAN

CAŁĄ DOBĘ

TEL. 433 39 00

WILSON

oraz przy ul. Celnej 22

j

Tel. 433 26 00, 448 40 90

hurtowych
feh,

v-1131b

•......... g
10 lat
gwarancji I

CHCESZ MIEĆ OKNA JAK MARZENIE W

euzo-ęuD
ZŁÓŻ ZLECENIE

1 firmę
w Internecie.
,

----------- 1

...... J

n

<b

.9 i . i

Okna typowe dostępne OD RAZU
ZADZWOŃ! PRZYJEDZIEMY!
WYMIERZYMY! WYCENIMY!

l

-7

|.J

Okna nietypowe BEZ DOPŁATY

WYKONUJEMY WSZELKIE

ROBOTY BUDOWLANE

PARAPET WEWNĘTRZNY
GRATIS!

...i zrób to profesjonalnie.

TYPOWE OKNA PCV
Na przykład

116x143
146x143

437 zł

176x143
206x143

7 70 zł
830 zł

10 lat
gwarancji

520 zł

prqJetlcL + grafUca.
mesoaJ_LŁoOriyBa..cc<n.pl

computers

t el
4-8-300 NYSA,

SZKOŁY

KURSY

SZKOŁY ZAOCZNE
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH
«•

ul.

Wita Stwosza lc

SZKOLENIA
MATURA - przygotowanie - 30.10.00 g. 16.00

roniocja

• Licea i Technika Zawodowe Nysa ul. Słowiańska 17
433-11-44 tel/fax 435-55-05
Policealne Studium
Zawodowe Tel.
E-Mail: Promocja_auo@go2.pl
•w
Ekonomiczne, Handlowe, T
uęystyczne,
*
Samochodowe, Elektryczne, -Budowlane,
BHP, Gastronomiczne i inne

448
[*]
4000

Kurs kwalifikacyjny dla służb Will
*
15.11.2000 r. godz. 15.00

Kurs kierowców wózków widłowych
14.1 1.2000 r. godz. 14.00

Kursy komputerowe,
Kursy księgowości, podatki, ZUS
Energetyczne “E” i “D”
(.Kotły. Gaz. Sprężarki, elektr.fSEP].Chłodnicze itii.)
. Żurawie i-Dźwigi, Wózki widłowe,
Pilarz-Drwal, Pedagogiczne
BHP - szkolenia okresowe i podstawowe
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bramy,
Irolety

(U

1

ogłoszeni
drobne

KOMPUTEROWE przepisyw

E

tekstów, prac. Tel. 4310 890

NAll^Jrr

cu

Do wynajęcia M-4 ul. Piłsudsk

tel. 0604 638 717

SPRZEDAM działkę budowli

5,45 a - Nysa ul. Lwowska. Tel

I

-4T

41

39 86 po godz. 19.00.

• i • T
| 1

Mgr fizjoterapii rehabilitacja n

du ruchu w różnych jednost

chorobowych - wizyty dome

0604198 572

0)

SPRZEDAM palmę 433-54-35

NYSA Piłsudskiego 40
L

(p 435 29 39

PROSZĘ o udzielenie pożyczl

J

OKNA NIETYPOWE IJ% RABATU

czynsz (400 zł). Oddam w ra
wysokość do uzgodnienia.
Tel. 435 2312

843b

Sprzedam MIESZKANIE 48 m
tel. 433 77 21

10 lat *
>aranci«

KOREPETYCJE z matematyki
ny zakres 435 23 77.

Mężczyzna lat 28 POSZUKUJE

IMPORT

cy jako kierowca, lub innej, p

EXPORT

jazdy kat. B Tel. 433-08-78

Głuchołazy, ul. Konstytucja 3 Maja 17a, tel./fax 077 439 46 74

Nysa, ul. Wincentego Poła 2 (boczna Piastowskiej), tel./fax 446 43 53

OKNA

nych, kosztorysowanie, tel. 43

/ DRZW/
•
• DORADZTWO
<•7 • V 1F
'

SPRZEDAŻ

61,0606 736 549

—

SPRZEDAM suknię ślubną w i

nym stanie tel. 433-73-74

• MONTAŻ

PARAPETY

*

PROJEKTOWANIE i nadzór bu

lany, adaptacja projektów powti

ROLETY

OFERUJEMY
TROCAL COMFORT
trzy systemy PCV: PANORAMA BkÓMMERLING

NAPRAWA domowa lodówek
mrażarek tel. 4355116

SPRZEDAM pług 3 skibowy lu

mienię na rozsiewacz blok dc

TO NAPRAWDĘ 100% CENY

łorusi 077/435 97 05
------------------- r---------- V----------

KOMIS "CENTRUM"

FIAT Punto (VII/1998), I wła^C
elektryczne s^yb^katalizator,
noszony fotel Kierowcy.

Nysa, ul, Damrota 1, tel. 435 51 08, tel. 0602 120 142

Tel. 433 61 02
System Dobra Rata to nowy sposób na rozsądne finansowanie własnych czterech
kółek. Europejski Fundusz Leasingowy, jako jedyny na rynku oferuje go wszystkim
osobom fizycznych. Najpopularniejsze modele samochodów osobowych dostępne
są u nas na raty taniej niż w banku. Na kilkanaście modeli aut oferujemy raty bez
odsetek I prowizji, na okres 24 miesięcy. Po wpłacie 30% ceny, samochód można

odebrać natychmiast I bez zaświadczeń.

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
POD ZASTAW SPRZĘTU RTV

Europejska
Rindusz
Leasingowy

ZATRUDNIĘ piekarza po woj'

0605 581 906, 0607 295 903

| KOMIS - HTV RATY BEZ ŻYRANTÓW
SCHUDNIJ do Sylwestra! 060

SKUP I SPRZEDAŻ SPRZĘTU RTV

NYSA, Piastowska 28-30
tel. 4 330 660

.

582 (10.00-16.00).

Sprzedam OPEL Kadet Sedan |

SKUP I SPRZEDAŻ MEBLI

r., poj. 1,4) czerwony, garażom

| ZAPRASZAMY W GODZ. 9.00 • 18.00 oraz w niedziele

zadbany, cena do uzgodnienie
433 82 60 w godz. 9.00-17.00;
931 po godz. 17.00.
Niezależny konsultant HERB/l
- zioła życia T. Skiba - 077/433 •

(10.00-12.00)
*

*

*

*

OKNA PCV ALU
DRZWI
R0LETY aluplast
PARAPETY
Kunststoff-Fenstersysteme

MONTAŻ - RATY - GWARANCJA

SPRZEDAM klacz

Rączka 1, tel. 431-91-97

Transport TOWAROWO-OSOB
Przewóz samochodów na law
tel. 433 07 31,0604 525 913

Hurtownia Odzieży „DAD”

tel. 4310 824 zaprasza:
- kurtka damska 170 zł

P.RH. "ALUMINEX1

- młodzieżowa 85 zł
- męska 85 zł

BIURO HANDLOWE:
NYSA ■ HOTEL WER', ul. Piłsudskiego 40, VI p. • pok. 611
tel./fax (077) 433 30 28 w. 332, kom. 0602 483 903

WAKACYJNE PROMOCJE !
Nysa, ul. Wolności 2 (wejście od ul. Kolejowej)

tel. 433 10 00; 0603 868 415

Komfortowe - 50 m kw., I piętro
balkon, częściowo z umebl

___________________________________________________
v-139b

715b

niem.tel. 433 3319

OKNA DRZWI

Domy do sprzedania

NIERUCHOMOŚCI
Nysa, Rynek 1/2, teL/fax 433 94 70,060210 39 41
Mieszkania do sprzedania
Nysa
24 m II p 1 pokój, Centrum
cena do uzgodnienia
28 m IV p 1 pokój, Nysa Południe
35.000 .40 m IV p 2 pokoje, Centrum
50.000,47 m I p 2 pokoje. Centrum
52,000,48 m II p 2 pokoje Centrum
62,000,48 m I p Celna na działalność
85.000,48 m I p. Celna na działalność
90,000,49 m IV p. 2 pokoje, Podzamcze
55,000,49 m III p 2 pokoje Rodziewiczówny
60,000,56 m parter 2 + 1 pok., Centrum w zab. szereg,
90,000,57 m parter 2 pokoje Centrum
62,000,54 m IV p 3 pokoje Nysa Południe
65,000,60 m Illp3 pokoje Słowiańska
70,000,60s III 3 pokoje + garaż
72,000,60 m parter 3 pokoje Gałczyńskiego
72.000,61 m I p 3 pokoje Słowiańska
74,000,64 m III P 3 pokoje, Centrum
65,000,69 m II p, 2 pokoje, Centrum
74,000,72 m parter 4 pokoje, Rodziewiczówny
77,000,73 m II p 4 pokoje, Rodziewiczówny
79,000,73 m V p 4 pokoje, Podzamcze
74,000,80 m I p 4 pokoje, Nysa Południe
95,000,98 m’ rII rp 2 pokoje, Centrum
________
98,000,100 m’ II p 3 pokoje, Centrum
85,000,26 m
* III p 1 pokój, Centrum
32,000,38 m III p 1 pokój, Centrum
45,000,45 m' ”1V p 2 pokoje, Centrum
59,000,49 m’ III p 2 pokoje, Nysa Południe+działka ogrodowa 60,000,
100m‘ IV p 3 pokoje, Centrum komfort
100,000,

Głuchołazy
29m‘ parter 1p, jasna kuchnia , umeblowane
43^’ I p 1 pokój, Centrum
48 m' III p 2 pokoje

28,000,43,000,48,000,25,000,55,000,-

'57 m\ I p^frpotoje, Gmina Korfantów
55 m , I p, 2^eko]KŁąka Prudnicka

58 m', iy p, 3 pokoje, komfort

63,000,r

Jeśli chceh

i
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200 m', Nysa
Dom wolnostojący
200,000,170 m' , Nysa
380,000,Dom wolnostojący
250000,Dom wolnostojący
139 m Nysa
250,000,Dom wolnostojący
139 m Nysa
170,000,1
Dom wolnostojący
271 m Nysa
200
m'
Dom wolnostojący
Nysa
195,000,83,000,85 m', ok. Nysy
Dom wolnostojący
200,000,150 m‘ Nysa
Zab. Szeregowa
120 m’ Nysa
Zab. Szeregowa
100,000,80,000,130 rn Nysa
Zab. Szereggwa
100 m‘ Nysa
170,000,Zab. Szeregowa
70,000,100
m'. .Nysa
Bliźniak poniem.
_____
__
190,000,Bliźniak po remoncie 100 rn Nysa
Dom wolnostojący
230 m" Głuchołazy
200,000,170,000,Dom wolnostojący
170 m’ ok. Nysy
30,000,Połowa domu
♦ 100 m' ok. Nysy *
Dom wolnostojący
90 m' działka 8,3 a okolice Nysy

PROMOCJA !!!
DO KAŻDEGO OKNA ZAKUPIONEGO U NAS
ŻALUZJA GRATIS

Rozpoczęte budowy i stany surowe
Zab. Szeregowa
Dom wolnostojący
Dom wolnostojący

200m Nysa
*
120m ok. Nysy
200m‘ Nysa

95,000,35,000,220,000,-

I Działki
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka

7 ar
8 ar
7,62 ar
7 ar
14 ar
24 ar
11,5 ar
16 ar
1,15 ha

Niwnica
Orzeszkowa
Orzeszkowa
Orzeszkowa
Górna Wieś
Gm. Kamiennik
ok. Głuchołaz
Dolna Wieś
Hajduki Nyskie

10,000,29,000,23,000,21,000,•
15,000,20,000,23,000,25,000,do uzgodnienia

* ROLETY MATERIAŁOWE
* MATY DREWNIANE
* ŻALUZJE PIONOWE
* I WIELE INNYCH...
* ŻALUZJE POZIOME
SALON SPRZEDAŻY
NYSA UL. PRUDNICKA 8

Oferty wynajmu

TEL. 44g 36 90
( WEJŚCIE PRZEZ SKLEP MUZYCZNY) ,

Mieszkania

Kawalerka Nysa Południe, Centrum
2 pokojeNysa Południe, Centrum
3 pokojePodzamcze
4 pokoje Rodziewiczówny
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Hala
Hala
Hala

handlowy
handlowy
handlowy
biurowy
biurowy
biurowy
biurowy

*
50m
Centrum
35m' Centrum
31 m Gałczyńskiego
25m Centrum
34rn Centrum
40m’ Centrum
40m‘ Centrum
200m' Centrum
120m’ Nysa
80m‘ Nysa

Powiatowy Urząd. Pracy
.
w Nysie
BANK KADR ORZEŁ

2.700,2,000,1,500,500,800,1000,1000,2000,1000,700,-

Pracodawco UH Poszukujesz specjalisty zgłoś się do Urzędu Pracy

znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego kandydata
Obecnie w banku kadr posiadamy między innymi
następujących kandydatów:

ść - przyjdź do nas, wiemy jak to zrobić najlepiej!

mgr inż. zarządzania i marketingu - doświadczenie w zakresie badań
marketingowych rynku produktów, b. dobra znajomośćjęzyka angielskiego,

informatyk, administrator sieci Novell - wykształcenie wyższe, doświadczenie
wpracyjakoadministratorinformatycznegosystemubankowego

KREDYT GOTÓWKOWY

AIG AMPLICO LIFE
Ubezpieczenia na życie.

NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI
dla:
- pracow ników oraz emerytów resortów M0N.MSWIA, MS
- pracow ników urzędów państwowych, edukacji narodowej,
służby zdrowia i opieki społecznej
- pracow ników PKR PKS, MZK, MP0, TP SA, PZU SA, OPEC,
ASKO, Motor sp. z o.o., Poczty, Zakł. Energetyki i Gazyfikacji

oraz pra cowników spółek z o.o. i S.A.
EFEKTYW NE OPROCENTOWANIE:
Istnieje m<ażliwość otrzymania kredytu:

- już od 1,19% miesięcznie
- bez poręczycieli

•

49-300 Brzeg

ul. Piłsudskiego 40 p.401
tel. 433 30 28,448 70 79,433 30 58 w.305

ul. Trzech Kotwic 9 p. 206
tel. 444 49 74

Uchwała Nr XXXII/332/2000
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 października 2000r.
w sprawie utworzenia spółki pod nazwą
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.Z. U. z 1996 r. Nr 13
poz.74, zm. Nr 58 poz 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z
1997 r. Nr 9 poz 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 123
poz. 77, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r.
Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552) w związku z uchwałą Rady
Miejskiej Nr XXVII/271/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w spra
wie likwidacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie ul.Pił
sudskiego 59 Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§1

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prawnik - wykształcenie wyższe, kurs agenta ubezpiecz. - licencja PUNJJ
mgr inż. produkcji - b. dobra znajomośćjęzyka rosyjskiego, studia podyplomowe

mgr inż. elektryk - doświadczenie w zawodzie na stanowisku kierowniczym,
praktyka specjalistyczna THLEPIZIG
mgr fizyki - specjalizacja informatyczna

i

nauczycielska, doświadczenie w

branży komputerowej

• Przyjmlemy do pracy
agentów

Atrakcyjna zmiana
warunków wynagrodzenia.
Tel. 436 12 58, 0603 193 644.

inżynier automatyk, elektronik - doświadczenie zawodowe w zakresie
elektroniki i informatyki, kurs agenta ubezpiecz. - licencja PUNU

ekonomista - wykształcenie wyższe, doświadczeniepracy w szkole
mgr fizyki i matematyki - doświadczenia pracy w szkole, b. dobra znajomość
języka niemieckiego

W celu uzyskania szczegółowych informacji o
kandydatach należy zgłaszać się do pokoju nr 20.
Pośrednictwo Pracy, PUP Nysa
tel. 433-62-27 w. 223

868/B

Wojskowa
Agencja
Mieszkaniowa
Oddział
Terenowy
w Nysie

informuje,
że w siedzibie Oddziału
przy ul. Eichendorffa 10

Tworzy się jednoosobową spółkę gminy
pn. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie
§2
Kapitał założycielski spółki wynosić będzie 4000 zł i pokryty
zostanie wkładem pieniężnym.
§3
Mienie zakładu budżetowego „Miejski Zakład Komunikacji w
Nysie” pozostałe po jego likwidacji zostanie wniesione do no« woutworzonej spółki i powiększy jej kapitał.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w
• Nysie.
"
*
x

angielskiego, doświadczenie zawodowejako tłumacz, pilot-przewoanik

na kierunkufinanse- rachunkowość

• Obsługa III III filaru
reformy emerytalnej

Bliższe Informacje można uzyskać:
48-300 Nysa

mgr filologii romańskiej - biegła znajomość języka francuskiego, włoskiego i

w Nysie
z dniem 25.10.2000 r.

został wywieszony

Powiatowy Urząd Pracy
w Nysie
OFERTY PRACY
POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - wykształcenie minimum średnie, stażpracy
mile widziany, wymaganeprawojazdy + własny samochód,
TECHNOLOG BRANŻY METALOWEJ - wykształcenie wyższe kierunkowe, 2

lata stażu,

KSIĘGOWA - wykształcenie wyższe lub średnie, stażpracy 8-10 lat, prowadzenie
pełnej księgowości i kadr, obsługa komputera,

AGENT UBEZPIECZENIOWY - wykształcenie średnie, staż pracy mile
widziany,

MECHANIK SAMOCHODOWY - wykształcenie średnie, staż pracy w
zawodzie min. 5 lat, znajomośćjęzyka angielskiego

SPAWACZ, MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH - wykształcenie
zawodowe, 2 lata stażu pracy, uprawnienia TIG dla spawacza

DEKARZ- wyksztalęenjAfi/z, 2 lata stażu, udokumentowane kwalifikacje,
LAKIERNIK SAMOCHODOWY - wykształcenie zawodowe, doświadczenie I
staż w zawodzie, (tarcie szpachli)

STOLARZ - wykształcenie zawodowe, staż pracy 3 lata, uregulowany stosunek do
służby wojskowej,
SZWACZKA SKÓR, MAJSTROWA - wyk. zawodowe, min. 2 lata stażu pracy,
duże doświadczenie,

„Wykaz
nieruchomości
przewidzianych
do wynajmu.”
Tel. 432 44 87.

TYNKARZ, PŁYTKARZ- wyk. zawodowe, stażpracy min. min. 3 lata,
MURARZ - wykształcenie zawodowe, staż 2 lata,
*

Ponadto dysponujemy ofertami pracy za granicą w zawodzie:
kucharza, recepcjonisty, elektryka, dekarz, ślusarza, płytkarza,
kierowcy C+E, itp.
Stan na 27 października 2000r

Szczegółowe informacje:

Pośrednictwo Pracy, PUP Nysa
tel. 433-62-27 w. 217
Uwaga. Oinnę oferty pytaj w PUP w Nysie, ul. Słowiańska 19,
lub w “Sklepie z Pracą”, ul. Tkacka 1 tel. 433-00-32.

krótkie teramy realizacji Na u,
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Firma "BET PŁOT" Szczęszek
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Jasny transpor

SITODRUK ■g
SŁOO1

ARTYKUŁY REKLAMOWE

4
4
4
4
4

NADRUKI FIRMOWE
NAKLEJKI
FLAGI
ODZIEŻ
TORBY FOLIOWE I PAPIEROWE
Z?=£=S\

□
□
□
□

□

ŚCIENNE
WIELOPLANSZO1
TRÓJDZIELNE
BIUROWE
książkowe

48-385 Otmuchów, Wójcice 127,tel. 077 431 53

tel./fax 077 431 48 16, e-mail jokersc@op.onet.

RATY - TRANSPORT, MONTAŻ, GWARANCJA, SERWIS

OKNA
[f
L-^DAKO
DRZWI
ROLETY
FABRYKA

ritzroriT auw, ui. oroaaiego i

OKIEN

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA
I POWIERZCHNIE HANDLOWE
W RYNKU W NIEMODLINIE “**
■
Tel. 0605 230 137; 4607 280.

SALON SPRZEDAŻY
NYSA, UL. GRZYBOWA 3
TEL. 433 09 70

DO KAŻDEJ UMOWY BEZ DODATKOWYCH OPŁAT
SZYBA CIEPŁOCHRONNA k—1,1
' MIKROWENTYLACJA, ZACZEP ANTYWŁAMANIOWY
PREZENT
Nasze umiejętności. Twoje oszczędności?
838b

SALON FIRMOWY CP7SMU3

Nvsa ul. Parkowa 7 tel/fax 433-70-69 COMPUTER

/Al l A J MARCE I

i/j vektor

LĄ i t u d i o
poligrafia - drukarnia

Nysa, ul. Piłsudskiego 62, tel. 433 44 10

DATEK

TELEWIZYJNY

3

ONIEDZSAŁEK 6 LISTOPADA

VP 1

TVN

Kawa czy herbata?
relezakupy
,Owoce miłości” („Love on
Land”) (1/8) - serial
Krakowskie Przedmieście 27
jiełda
Wiadomości
Prognoza pogody
,Aquilla” (7-ost.): „Orle
izdo” - serial przygodowy
ledyneczka
Bajeczki Jedyneczki
.Tajemnicza kobieta” (82/120)
lenowela
Pod jednym dachem
Dotowanie na ekranie
Dzas seniora
Wiadomości
Agrobiznes

12.20 Kontrasty
12.30 Rolnictwo na świecie
12.45 „Plebania” (10) - serial
13.10 „Pamiętnik rodzinny Pierwszy krzyk” - telenowela
13.40 Ładna historia - teleturniej
13.45 „Pomorskie pejzaże
historyczne” (3/10): „Dwór,
klasztor, miasto, wieś” - serial
14.05 Ładna historia - teleturniej
14.10 „Sfinks - zagadki historii”:
„Ryszard Lwie Serce” (2-ost.) serial dokumentalny
14.40 Windy-lifts (6)
15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Euroexpress
15.45 Powrót do Galicji
16.05 Rewizja nadzwyczajna: Próf.

Jerzy Poksiński - program
historyczny
16.30 „Moda na sukces” (1244)
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 „Klan” (390) - telenowela
18.05 Jaka to melodia?
18J0 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.20 Zaproszenie do Teatru TV
19.30 Wiadomości
20.10 Miej oczy szwoko otwarte:
„Obrazy dyktatury” - film
dokumentalny, Kanada 1999
21.10 Teatr Telewizji: „Przetarg” sztuka Pawła Mossakowskiego,
Polska 2000, reż. Krzysztof
Babicki, wyk. Bartosz Opania,
Marian Opania, Edyta

Olszówka, Cezary Pazura
(67 min) (stereo)
22.20 Czarny serial: „Kościuszko” felieton
22.45 Monitor Wiadomości
22.50 Sportowy flesz
23.00 „Cześć, mamo!” („Hi,
Mom!”) - film sensacyjny, USA
1970, reż. Brian de Palma, wyk.
Robert De Niro, Charles
Durning, Allen Garfield, Lara
Parker (87 min)
00.45 Pod jednym dachem magazyn rodzinny (powt.)
01.10 „Plebania” (9,10) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Wojciech Solarz, wyk.
Włodzimierz Matuszak, (50 min)
02.00 Zakończenie programu

Dziennik krajowy
Studio urody - magazyn
Program lokalny
,Na dobre i na złe” (39):
irzeczona” - serial obyczajowy
,Gdzie diabeł mówi dobranoc”
icket Fences”) (51) - serial
, Miszowie w świecie
iTody” (7/13): „Lemury”
.McGregorowie” (52/65) al przygodowy
.Sprzedaj siwka” - film
Famjliada - teleturniej (powt.)
Wielki Piknik Dwójki:
egnanie lata - Szczecin 2000
- program artystyczny (powt.)

13.15 „Doktor z alpejskiej wioski”
(„Der Bergdoktor”) (47) - serial
14.00 Teatr dla Dzieci: „Perły
szczęścia nie dają” - sztuka
Elżbiety Jodko-Kuli, Polska
1999, (42 min)
14.45 Ojczyzna-polszczyzna
15.00 „Złotopolscy” (264): „Prawy
prosty” - telenowela
15.30 Krzyżówka szczęścia teleturniej
16.00 Panorama
16.10 „A życie kołem się toczy”
(„Time of Your Life”) (8) serial obyczajowy
17.00 Małe ojczyzny: „Niemiec,

Warmiak, katolik” - film
dokumentalny
17.20 Studio festiwalowe III
Międzynarodowego Konkursu
Indywidualności Muzycznych
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
1850 Dwójkomania
18.55 Ej przeleciał ptaazek - 50 lat
„Mazowsza” - koncert
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.35 „Pociąg do Hollywood” komedia obyczajowa, Polska

1987, reż. Radosław Piwowarski,
wyk. Katarzyna Figura, Piotr
Siwkiewicz, Rafał Węgrzyniak,
Grażyna Kruk (94 min)
23.15 Ogród sztuk: Dzieci szczęścia
23.45 Kino bez granic: „Wujaszek z
Ameryki” („Mon oncle
d’Amerique”) - film obyczajowy,
Francja 1980, reż. Alain Resnais,
wyk. Nicole Garcia, Gerard
Depardieu, Roger Pierre, Marie
Dubois (121 min)
01.55 Muzyczny Festiwal w
Łańcucie 2000 - reportaż
Małgorzaty Bożek
02.20 Zakończenie programu

Australia/USA/Niemcy 1994/
96, reż. John Wise, wyk. Rick
Springfield, Yannick Bisson,
George Segal (45 min)
17.45 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(65) - serial obyczajowy, Peru
2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo
Andre, Maria Cristina Lozada
(45 min)
18.35 Kurier TV
1855 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł”
(„Wild Angel”) (116)telenowela, Argentyna 1999,
reż. Hernan Abrahamsohn,
wyk. Natalia Oreiro, Facundo
Arana, 45 min)
20.00 Życiowa szansa - teleturniej

20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
21.00 „Wybraniec śmierci”
(„Marked for Death”) - film
sensacyjny, USA 1990, reż.
Dwight H. Little, wyk. Steven
Seagal, Joanna Pacuła, Keith
David, Tom Wright (98 min)
22.45 Informacje
23.00 Prognoza pogody
23.10 Polityczne graffiti
23.25 Bumerang - program
publicystyczny
23.55 Kurier TV
00.15 „Upiory przeszłości”
(„Carolina Śkeletons”) - dramat

OLS AT
Piosenka na życzenie
,Wilkołaczek” (19) - serial
.Pokemon” (27) - serial
Polityczne graffiti
.Skrzydła” („Wings”) (43) al komediowy
.^ysoka fala” („High Tide”)
) - s^jal sensacyjny
.Zbuntowany Anioł” („Wild
-?!•’) (115)
in(wela
*
.Fiorella” („Pobte-Dbhla”)

| - serial obyczajowy
Xoseamw” (115) - serial
Jej cały Ubiat” (Jesse”) (20) al komedio^-

Magazyn Ligi Mistrzów
.Świat według Kiepskich” (55,
- serial komediowy, Polska,
Okił Khamidov, wyk. Andrzej
ibowski, Marzena Sztuka,

06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (61) - serial
06.45 Telesklep
07.00 „Malusińscy” (19) - serial animowany
07.25 „Alf’ (49) - serial komediowy
07.50 „Kapitan Planeta” (10) - serial animowany
08.15 „Zorro” (14) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (19) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (66) - telenowela
0950 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (107) - serial obyczajowy
12.20 Wybacz mi - talk show
13.25 „Ładny dom” - serial dokumentalny, Polska
13.50 „Malusińscy” (19) - serial animowany
14.15 „Kapitan Planeta” (10) - serial animowany
14.40 „Zorro” (14) - serial animowany
15.05 Mecz NBA
a
16.00 „Alf” (50) - serial komediowy
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (41) - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15«Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (62) - serial
20.30 Milionerzy - teleturniej
21.25 Trafiony, zatopiony - program rozrywkowy
22.30 Supergliny - magazyn policyjny
22.50 TVN Fakty
22.55 Kropka nad i - program publicystyczny
23.30 Fakty, ludzie, pieniądze
00.05 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
00.30 Nie do wiary - opowieści niesamowite
01.00 Automaniak - magazyn motoryzacyjny
01.30 Multikino - magazyn filmowy
02.00 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
Bartek Żukowski, Basia

Mularczyk (27 min) (powt.)
14.30 T\vój lekarz - magazyn
medyczny
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 „Pokemon” (28) - serial
animowany, Japonia/USA 199899 (25 min) (dubbing)
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (122) serial obyczajowy, Brazylia 2000,
reż. Denis Carvalho/Jose Luiz
Villamarin, wyk. Marco Nanni,
Debora Bloch, Marcos
Palmeira, Claudio Marżo
(45 min)
16.45 „Wysoka fala” („High Tide”)
(44) - serial sensacyjny,

sensacyjny, USA 1991, reż. John
Erman, (82 min)
01.50 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

07:00 Wielka księga natury 07:25 Parowóz Tomek i jego
przyjaciele 07:35 Niebezpieczna zatoka 08:00 Fakty po
ranne 08:35 Kassandra 09:30 Podróże w świecie znacz
ków 09:45 To jest temat. 10:00 Johann GeorglFaust -

między legendą a 10:30 Otv 10:30 Akta W - powt. 10:45
Psychiatria bez lęku 11:15 Nash Bridges - dla wszyst
kich 12:00 Reportaż 12:15 Od pucybuta do... 12:45 Pol
ska, której nie widać 13T00 Morskie opowieści 13:30
Zaproszenie. 1350 Bliżej prawa 14:00 Na antenie 14:10
Projektantki - dla wszystkich 14:35 Lata Diany 15:00
Eneduerabe 15:30 Serial dla dzieci 16:00 Film doku
mentalny 16:30 Harry i Hendersonowie - dla wszystkich
17:00 Podróże w świecie znaczków 17:15 Fakty - Wro
cław 17:30 Moim zdaniem 18:00 Fakty - wydanie głów
ne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Tele - sport 18:50 Czas
na bajkę 19:00 Pokojówki - za zgodą rodziców 20:35
Echa regionów. 21:05 Miłość i namiętność - dla wszyst
kich 21:30 Fakty + komentarze 21:45 Protestuję 22:00
To jest temat. 22:15 Cyberix 22:30 Intrygujące tajemni
ce 23:00 Stan zagrożenia 23:25 Klasyk nasz bliski

TVC 1
05.00 - Nedelni rano s Renatou Śachovou 0559 - Dobre

rano 08.25 - Sezame, otevri se III (1/52) 09.00 - Zpravy
09.05 - Garfield a pfatele (5/26) 0930
*
Jak se źije na dalnici
Dl podle 09.45 - Teleshopping 0955 - Ranć U Zelene
sedmy (6/14) 10.45 - Horizonty divociny (14/28) 11.10 Praga Mystica 11.25 - Hledanf ztraceneho ćasu 11.45 Ceskoslovensky filmovy tydenik (284/2379) 12.00 - Zpravy
12.10 - Sama doma 13.10 - Receptaf pro dum a zahradu
13.45 - Manaźerem vlastniho zdravi 14.00 - Setkani s obrazovkou 14.20 - Kalendarium 1430 - Pyramida 15.00 Nevyjasnena umrtf 16.00 - Zpravy 16.05 - Kouzelna śkolka 1635 -Tykadlo 17.00- Bludiśte 1730- AZ-kviz 1755 *
Predpoved
poćasi 18.00 - Vecemiky 18.10 - Na hrane 1857
- Śfastnych 10 a Śance milion 19:00 - Vecemicek 19.15 Udalosti 1935 -Tady ated
*
19.45 - Predpoved
*
poćasi 1950
- Branky, body, vteriny20.00- Hitlerovi valecnici (6/6) 2050
- Bananove rybićky21.25 - Fakta 22.00 - Udalosti plus 22.10
- Predpoved’ poćasi 22.15 - Branky, body, vteriny 22.20 Pra pra pra... (10/13) 2100 - Stalo se... 23.15 - Losovani
Śfastnych 10 a Sance milion 23.20 - Udalosti ve svete 2335
- Jsem do tebe błazen II (18/25) 2355 - Monty Pythonuv
Letajici cirkus 0025 - Na plovame s Janem Kaćerem 0050
- Ekonomicky tydenik 01.05 - Teleshopping 01.15 - Sportovni ozveny 02.10 - Zpivani na farme 0250 - Nas venkov
03.05 - Cesty viry 03.40 - Znovu Na Vlachovce

TVC 2
05.05 - Jizda 0530 - Ćeme ovce 05.45 - Objektiv 06.10 -

Vypravy (1/6) 0630- Kalendarium 06.40-Cesty viiy 07.10
- Śvatecni slovo Pavla Ricana 07.15 - Naś venkov 0735 Noviny STV 07.55 - Panorama 0830 - „21” 09.00 - Dobre
rano 11.25 - Zpravicky ze sveta 1135 - Svet animovaneho
filmu (42/52) 12.00 - Film o filmu Cesta z mesta 12.15 AZ-kviz 12.40 - Chcete me? 1255 - Meduza 13.20 - V lese
nejsou lóupeźnici 13.50 - Dokud biji hodiny 15.05 Klekanice 1530 - Zeleny brejle 15.40 - Energie pro 21.
stoleti (2/10) 16.00 - Velke rozpeti 1655 - Pokłady sveta
17.05 - Kvarteto 17.30 - Lide jako my (12/20) 17.40 - Ener
gie na dosah aneb 1755 - Ekonomicky tydenik 18.10 Sportovni ozveny 19.10 - Zpravy ve znakove feci 19.15 Euronews 1955 - Prehled vecemich poradu 20.00 - O.
Danek: Dialog s doprovodem del 2055 - Birdland (4/4)
21.00 - „21” 2130 - Śanghajska triada 23.15 - Dvojdomi

(2/2) 00.10 - Naostro 00.45 - JI” 01.15 - Euronews 02.00
- Newshour with Jim Lehrer 03.00 - Viaje al Espańol
(22/65) 03.10 - Family Album U.S A (25/26)

TV NOVA
5.01 Novashopping 5.17 Milady (112) 6.00 Snidane s Novou 830Toulky casern (14) 9.00 Vitezny oblouk (ćb) 1055
Roseanne IV (2) 11.15 Novashopping 11.20 LocT lasky
(19) 12.15 Esmeralda (62) 13.05 Tak jde ćas (1490)1355
Superman IV (14) 14.45 Luisa Fernanda (11) 15.40
Vestima 16.20 Novashopping 16.25 Kolotoc 1655 Riskuj
! 17.25 Prave te<f z regionu 1735 JAG (18) 18.25 Poćasi
1835 Barvy lasky (34) 1930 TELEVIZNI NOVINY 20.00
Natocto! 20.40 Honba za klenotem Nilu 22.45 TELE
TELE 23.20 Prave dnes 23.25 Poćasićko 2330 Asteroid
(2fl) 1.05 Millennium III (9) 1-50 Żeny(35)

WTOREK 7 LISTOPADA 2000

VP 1
Kawa czy herbata?
relezakupy
.Owoce miłości” („Love on
Land”) (2/8) - serial
Krakowskie Przedmieście 27
Diełda
Wiadomości
Prognoza pogody
.Zwierzaki cudaki” - serial
ledyneczka
Bajeczki Jedyneczki
.Tajemnicza kobieta” (83/120)
lenowela
[Dziecko, troski i radości: Wady
hu u dzieci
Ł koszyka pani Wandzi
U siebie: Od moru i głodu
Wiadomości
\grobiznes

TVN
12.20 12.20 do Unii - magazyn
12.45 „Klan”(390)-telenowela
13.10 „Pamiętnik rodzinny Pierwszy krzyk” - telenowela
13.40 Naturomania - felieton
13.45 „Zwierzęta świata”:
„Południowe Maroko - kraina
piasku i gadów” (1/2) - film
dokumentalny, Francja 1997
(stereo) (powt.)
14.15 Naturomania - felieton
14.20 Piąta pora roku: TYzcinowisko - program przyrodniczy
14.40 Spacery z dziadkiem
15.00 Wiadomości
15.10 Czas NATO
15.30 Komedianci
16.00 Raj - magazyn dla młodzieży
16.30 „Moda na sukces” (1245) -

telenowela
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
1735 „Klan” (391) - telenowela
18.05 Jaka to melodia?
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka: „Baśniowa
kraina braci Grimm, Simsalsa”
- serial animowany
19.30 Wiadomości
20.10 J.A.G. - Wojskowe Biuro
Śledcze” („J.A.G.”) (20) -

serial sensacyjny
21.00 Dziennik telewizyjny
21.10 „Pamiętnik rodzinny Pierwszy krzyk” (16) telenowela dokumentalna
21.40 Forum
22.25 Kto zamieszka w Białym

Domu(l)
22.50 Monitor Wiadomości
23.15 Sportowy flesz
23.20 Kto zamieszka w Białym
Domu (2)
23.35 „Dalva” - film obyczajowy,
USA 1996, reż. Ken Cameron,
wyk. Farrah Fawcett, Peter
Coyote, Rod Steiger, Carroll
Baker (92 min)
01.10 Kto zamieszka w Białym
Domu (3)
01.25 Motown Live (21)
02.05 Kto zamieszka w Białym
Domu (4)
02.20 Motown Live (22)
03.05 Kto zamieszka w Białym
Domu (5)
03.35 Zakończenie programu

14.35 Mały Festiwal Piosenki
Aktorskiej - reportaż Maliny
Malinowskiej-Wollen
15.00 „Złotopolscy” (265):
„Wieczne starania” - telenowela
15.30 Krzyżówka szczęścia
16.00 Panorama
16.10 „A życie kołem się toczy”
(„Time of Your Life”) (9) serial obyczajowy
17.00 Kościół i świat - magazyn
17.10 Parafia 2000
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama

18.50 Dwójkomania
1855 Jeden z dziesięciu
19.25 W sieci
19.35 Muzyczny Festiwal w
Łańcucie 2000: Fado
20.00 Linia specjalna
2055 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
2130 Od ucha do ucha: Marcin
Daniec (4) - program
21.45 „Trzeba żyć” (5/6): „Co
dalej, Małgośka?’^elenowela
22.15 Wieczór z JagMdm
*

23.00 Wieczór filmowy - Kocham
kino: „Szanghajska triada”
(„Shanghai Triad”) - dramat
sensacyjny, Chiny/Francja 1995,
reż. Zhang Yimou, wyk. Gong
Li, Li Baotian, Wang Xiaoxiao,
Li Xuejian (103 min)
00.55 Wieczór artystyczny: XX
Rawa Blues Festiwal - koncert
(stereo)
01.30 „Bluesland - portret muzyki
amerykańskiej” - film
dokumentalny, USA/Niemcy
1993
02.55 Zakończenie programu

(25 min) (powt.)
14.00 Macie co chcecie
14.304x4
15.00 „Batman” (14) - serial
animowany, USA 1993 (25 min)
(dubbing)
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (123) serial obyczajowy, Brazylia 2000,
reż. Denis Carvalho/Jose Luiz
Villamarin, wyk. Marco Nann,
Debora Bloch, Marcos
Palmeira, Claudio Marżo
(45 min)
•
16.45 „Herkules” („Hercules 5”)
(99) - serial fantastyczny, USA
1996, wyk. Kevin Sorbo,
Antjjpny Quinn, Renne
O’Connor, Tobert TreborX
(50 min)
z

2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo
Andre, Maria Cristina Lozada
(45 min)
18.35 Kurier TV
1855 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł”
(„Wild Angel”) (117)telenowela, Argentyna 1999,
reż. Hernan Abrahamsohn,
wyk. Natalia Oreiro, Facundo
Arana, Fernanda Mistral,
*
Veronica Vieyra (45 min)
20.00 „Rodzina zastępcza” (49) serial komediowy, Polska 1998,
reż. Wojciech Adamczyk/
Michał Kwieciński, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, Jarosław
Boberek, Maryla Rodowicz
(25 min)
20.30 „Na granicy ryzyka”
* („Terminal Velocity”) - film

sensacyjny, USA 1994, reż.
Deran Śarafian, wyk. Charlie

VP 2
Dziennik krajowy
Studio urody - magazyn
Program lokalny
,M jak miłość” (1) - serial
,Gdzie diabeł mówi dobranoc”
icket Fences”) (52) - serial
.McGregorowie” (53/65) al przygodowy
Kongres Kultury Chrześcijańj - transmisja
/I Festiwal Kabaretowy
nping Europa 2000 - Na bis!!!
,Doktor z alpejskiej wioski”
‘er Bergdoktor”) (48) - serial
,William” (9/12) - serial

OLSAT
Piosenka na życzenie
.Wilkołaczek” (20) - serial
nowany
.Pokemon” (28) - serial
Mityczne graffiti - program
licystyczny
.Skrzydła” („Wings”) (44) al komediowy
.Wysoka fala” („High Tide”)
I - serial sensacyjny
.Zbuntowany Anioł” („Wild
jel”) (116) - telenowela
.Fiorella” („Pobre Diabla”)
I - serial obyczajowy
.Roseanne” (116) - serial
lediowy
Jej cały świat” (Jesse”) (21) al komediowy
Idź na całość
.Graczykowie” (36) - serial
lediowy, Polska 1999, reż.
zard Zatorski, wyk. Joanna
owska, Zbigniew Buczkowski,
nna Brodzik, Paweł Wawrzecki

17.45 „Fiorella” („Pobre Diabfa”)
(66) - serial obyczajowy, Peru

ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

Sheen, Nastassia Kinski, James
Gandolfini, Christopher
McDonald (97 min)
2050 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w
przerwie filmu)
22.25 Kurier sensacji
22.50 Informacje i biznes
informacje
23.00 Prognoza pogody
23.05 Polityczne graffiti
23.15 „Duża przerwa” (10/24) serial obyczajowy, Polska 2000,
reż. Mirosław Bork, wyk. Beata
Tyszkiewicz, Bernadetta
Machała-Krzemińska, Sławomir
Orzechowski, Andrzej Mastalerz
(25 min) (powt.)
23.45 Piłka nożna: Liga Mistrzów skróty
00.45 Kurier TV
01.05 Pożegnanie

06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (62) - serial
06.45 Telesklep
07.00 „Malusińscy” (20) - serial animowany
07.25 „Alf’ (50) - serial komediowy
07.50 „Kapitan Planeta” (11) - serial animowany
08.15 .Zorro” (15) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (20) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (67) - telenowela
09.50 Rozmowy w toku - talk show
1035 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (108) - serial obyczajowy
12.20 Ananasy z mojej klasy - program rozrywkowy
13.20 O co chodzi? - teleturniej
1350 „Malusińscy” (20) - serial animowany
14.15 „Kapitan Planeta” (11) - serial animowany
14.40 „Zorro” (15) - serial animowany (20 min)
15.05 „Pinokio” (20) - serial animowany (25 min)
15.30 Magazyn NBA
16.00 „Alf” (51) - serial komediowy
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (42) - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (63) - serial
2030 „Komandosi z Navarony” („Force Ten from
Navarone”) - film wojenny, W. Bryt. 1978, reż.
Guy Hamilton, wyk. Robert Shaw, Edward Fox,
Franco Nero, Harrison Ford (145 min)
22.55 „Na ratunek” - serial dokumentalny
23.25 TVN Fakty
23.35 Kropka nad i - program publicystyczny
23.55 Agent - program rozrywkowy
00.50 „Drew Carey Show” (10) - serial komediowy,
USA, wyk. Drew Carey, Diedrich Bader, Christa
Miller (30 min)
01.20 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
0150 Supergliny - magazyn policyjny
02.20 Cyfra - magazyn nowych technologii
02.50 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00-Przygody Oggy’ego 07:25 Parowóz Tomek i jego
przyjaciele 07:35 Antek mrówka 08:00 Fakty poranne
0&35 Kassandra 09:30 Spotkania z taaaką rybą 09:45
To jest temat. 10:00 Willi messerschmitt - pionier lot
nictwa 10:30 Reporterzy faktów przedstawiają - powt
10:30 Otv 10:45 Echa regionów. 11:15 Janosik - dla
wszystkich 12:00 Reportaż 12:15 Koncert na 4+ 13:05
Szukając prawdy o całunie 14:00 Kalejdoskop regional
ny 14:10 Projektantki -'dla wszystkich 14:35 Seniorzy
15:00 Eneduerabe 15:30 Serial dla dzieci 16:00 Film
dokumentalny 16:30 Żegnaj Rockefeller - dla wszyst
kich 17:00 Spotkania z taaaką rybą 17:15 Fakty - Wro
cław 17:35 Goniec regionalny 18:00 Fakty - wydanie
główne 18:20 Prognoza pogody 18:20 Akademik 19:00
Cięcie - za zgodą rodziców 20:35 Chopin - koncert 21:05
Miłość i namiętność - dla wszystkich 21:30 Fakty + ko
mentarze 21:45 Reflektor 22:00 To jest temat. 22:15
Odkryj nowy świat 22:30 Pewnego wieczoru po wojnie

TVC 1
05.00 - Sama doma 0559 - Dobre rano 08.25 - Kouzelna
śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Objektiv 09.35 - Teleshop
ping 09.45 - Prvni pomoc 10.00 - Okouzleni II (2/32)
10.50 - Jak jsme volili hrdinu filmoveho 11.30 - Deset
stoleti architektury 11.45 - Stalo se... 12.00 - Zpravy
12.10 - Sama doma 13.10 - Bananove rybićky 13.40 Naostro 14.15 - Zoologicka v africkem stylu 1430 Vodni planeta (5/8) 15.15 - Doktorka Quinnova II. 16.00
- Zpravy 16.05 - Kostićky 16.15 - Mikrosvet II (2/13)
16.40 - Barval 17.30- AZ-kviz 1755 - Predpoved
*
poćasi
18.00 - Vecemiky 18.10 - Simpsonovi X. 18.35 - Jsem
do tebe błazen II (19/25) 18.57 - Śfastnych 10 a Śance

milion 19.00 - Vecemicek 19.15 - Udalosti 1935 - Tady
a ted’19.45 - Predpoved
*
poćasi 1950 - Branky, body,
vteriny 20.00 - Putovani s dinosaury 20.35 - Cerveny
bedrnik (2/3) 22.05 - Udalosti plus 22.20 - Predpoved
*
poćasi 22.23 - Branky, body, vteriny 2230 - Klekanice
2255 - Clovek v tisni 23.20 - Losovani Śfastnych 10 a
Śance milion 23.25 - Udalosti ve svete 23.35 - Harrisonuv pfi'pad 01.10 - Putovani s dinosaury 01.40 - Ne
vyjasnena umrti0235 - Igor Stravinskij: Pulcinella 0355
- Żajic v pytli

TVC 2
05.00 - Za dvermi je A.G. 05.25 - V labyrintu mysli 0535
- Bigbit (29/42) 06.35 - Kultumi tydenik 0650 - Noviny
STV 07.10 - Udalosti ve svete 07.20 - Vecemiky 0755 Panorama 08.30 - „21” 09.00 - Dobre rano 11.25 - TVŚ
- Bumtarata Bum 1135 - Detska encyklopedie sveta
(18/21) 11.40 - Staroveke Recko (2/5) 12.05 - Cesty viry
1235 - Svatecni sldVo Pavla Rićana 12.40 - Postrehy
odjinud 12.45 - Lide jako my (12/20) 1255 - Energie na
dosah aneb 13.05 - Sportovni ozveny 1430 - Bafoh
14.45 - Popularni mechanika pro deti II (12/22) 15.05 Bludiśte 15.35 - Hitlerovi valecnici (6/6) 16.20 - Svet
motoru 17.20 - Zavinac 17.50 - Zeleny brejle 18.00 Nedej se! 18.20 - Svet koni (3/6) 19.10 - Zpravy ve zna
kove feći 19.15 - Euronews 1955 - Prehled vecernich
poradu 20.00 - Mezi nebem a zemi (2/6) 20.20 - AC
Sparta Praha - Lazio Rim 23.35 - Michal Pavlicek bez
kytary 23.45 - Pra pra pra... (10/13) 00.20 - Praga My
stica 0035 - Supercharge 01.05 - Euronews 02.00 - New
shour with Jim Lehrer 03.00 - Tisic let ćeske hudby 03.25
- Hudebni vizitka 0355 - Na dobre vyhlidce 04.15 Objektiv -

TV NOVA
4.59 Novashopping 5.18 Milady (113) 6.00 Snidane s
Novou 830 Toulky casern (15) 9.20 Ved
*
me dal, cesto
ma.... 1055 Roseanne IV (3) 11.20 Novashipping 11.25
*
Lod
lasky (20) 12.15 Esmeralda (63) 13.05 Tak jde ćas
(1491) 1355 Superman IV (15) 14.50 Luisa Fernanda
(12) 15.40 Aćko 16.25 Novashopping 1630 Kolotoc
1655 Riskuj! 17.25 Prave ted
* z regionu 1735 JAG (19)
18.25 Poćasi 18.35 Barvy lasky (35) 19.30 TELEVIZNI
NOVINY 20.00 Rozjezdy pro hvezdy 21.05 Kobra 11
IV (9) 22.00 Na vlastni oći 22.40 Prave dnes 22.45
Poćasićko 22.50 Chobotnice IV (4) 0.40 Millennium
III (10) 130 Żeny (36,37) 2.20 Jump Street 21 (101)

3.05 Bulvar Pacifik Drive (51) 3.30 Novashopping 3.45
Brutalni Nikita III

I Z Y J N Y
>0

TVN

TVP 1
06.00 Kawa czy herbata?
07.30 Telezakupy
07.45 „Owoce miłości” („Love on
the Land”) (3/8) - serial
08.15 Krakowskie Przedmieście 27
08.25 Giełda
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 „Moje miasteczko” („My
Hometown”) (5/26): „Loteria
Simona” - serial przygodowy
09.10 Jedyneczka
09.45 Bajeczki Jedyneczki
10.00 „Tajemnicza kobieta”
(84/120) - telenowela
10.50 Po prostu paragraf
11.10 Na haczyku: Troć - magazyn
wędkarski

11.25 Tajemnice armii
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty
12.25 Samo życie - magazyn
12.45 „Klan” (391) - telenowela
13.10 Usta przebojów
13.35 Do celu - teleturniej
13.45 U wód...: W chopinowskim
kurorcie - felieton
14.00 Do celu - teleturniej
14.10 Katalog zabytków
14.15 Wyprawy z Azymutem (5): Na
szkolne stresy polecamy lessy,
czyli Wyżyna Lubelska
14.35 Do celu - teleturniej
14.40 Windy-lifts (6) - kurs języka
angielskiego (powt.)

15.00 Wiadomości
15.10 Czas na komputer
15.30 Szerokie tory
16.00 Kwadrat - magazyn
16.30 „Moda na sukces” (1246)
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 „Klan” (392) - telenowela
18.05 Jaka to melodia?
18.30 Rower Błażeja
19.00,Wieczorynka: „Pippi” (9)
19.30 Wiadomości
20.00 Okruchy życia: „Samotny
ojciec” („Unwed Father”) - film
obyczajowy, USA 1997, reż.
Michael Switzer, wyk. Brian
Austin Green, Nicholle Tom,
Isabella Hoffman, Ari lfteyers

Andrzej Pieczyński, Piotr
Fronczewski (25 min) (powt.)
15.30 Tele Milenium - teleturniej
(stereo)
16.00 Panorama
16.10 „A życie kołem się toczy”
(„Time of Your Life”) (10) serial obyczajowy
17.00 W cieniu Kremla - program
publicystyczny
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej

19.25 Studio festiwalowe III
Międzynarodowego Konkursu
Indywidualności Muzycznych
19.30 Koncerty brandenburskie
Jana Sebastiana Bacha
19.55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
2050 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.30 Auto - magazyn motoryza
cyjny
21.55 „Śmieszność” („Ridicule”) film kostiumowy, Francja 1996,

13.30 „Rodzina zastępcza” (49) serial komediowy, Polska 1998,
reż. Michał Kwieciński, wyk.
Gabriela Kownacka, Piotr
Fronczewski, Monika
Mrozowska, Maryla Rodowicz
(25 min)
14.00 Sekrety rodzinne
14.30 Gospodarz - teleturniej
15.00 „Pokemon” (29) - serial
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Z głową w chmurach”
(„Walking the Clouds”) (124) serial obyczajowy, Brazylia 2000,
reż. Denis Carvalho/Jose Luiz
Villamarin, (45 min)
16.45 „Legendy kung-fu” („Kung
Fu. The Legend Continues”)
(20) - serial sensacyjny
17.45 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(67) - serial obyczajowy, Peru

2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo
Andre, Maria Cristina Lozada
(50 min)
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (118) - telenowela,
Argentyna 1999, reż. Hernan
Abrahamsohn, wyk. Natalia
, Oreiro, Facundo Arana,
Fernanda Mistral, Veronica
Vieyra (50 min)
20.00 „Świat według Kiepskich”

(86 min)
21.40 Kto zamieszka w Białym
Domu - program publicystyczny
22.10 Kronika kryminalna
22.35 Monitor Wiadomości
23.00 Sportowy flesz
23.10 Gorąco polecam: „Bagdad
Cafe” („Out of Rosenheim”) komedia obyczajowa, Niemcy/
USA 1987, reż. Percy Adlon, wyk.
Marianne Sagebrecht, (104 min)
00.55 Rewizja nadzwyczajna
01.20 Widziałam
01.45 „Historia Polskiego Radia”
(5) - serial dokumentalny Macieja
Kwiatkowskiego i Jana
Sosińskiego (powt.)
02.00 Zakończenie programu

TVP 2
07.30 Dziennik krajowy
0750 Studio urody - magazyn
08.00 Program lokalny
08.30 „Co ludzie powiedzą?”
(„Keeping up Appearances”)
(8/40) - serial komediowy, W.
Bryt. 1994, reż. Harold Snoad,
wyk. Patricia Routledge, Clive
Swift, Judy Cornwell, Geoffrey
Hughes (27 min)
09.00 Transmisja obrad Sejmu
15.00 „Sukces” (15) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Andrzej Kostenko, wyk. Dorota
Deląg, Piotr Machalica,

reż. Patrice Leconte, wyk.
Charles Berling, Jean Rochefort,
Fanny Ardant, Judith Godreche
(98 min)
23.40 „Pies w Białym Domu” („First
Dog”) - film dokumentalny, USA
2000
00.30 „Najwyższy wymiar kary”
(„Maximum Bob”) (3/7) - serial
komediowy, USA 1998, reż. Barry
Sonnenfeld, wyk. Beau Bridges,
Liz Vassey, Sam Robards,
Kiersten Warren (44 min)
01.15 Europejski przegląd piłkarski
01.40 Zakończenie programu

"*■

POLSAT
06.00 Piosenka na życzenie
07.00 „Wilkołaczek” (21) - serial
animowany (25 min) (dubbing)
07.25 „Batman” (14) - serial
animowany, USA 1993 (25 min)
07.50 Polityczne graffiti
08.00 „Skrzydła” („Wings”) (45) serial komediowy
08.30 „Herkules” („Hercules 5”)
(99) - serial fantastyczny
09.30 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (117) - telenowela
10.30 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(66) - serial obyczajowy
11.30 „Roseanne” (117) - serial
12.00 „Jej cały świat” (Jesse”)
(22) - serial komediowy, USA
1998-99, reż. James Burrows,
wyk. Christina Applegate,
Bruno Campos, George
Dzundza, (25 min)
12.30 Idź na całość - teleturniej

(57) - serial komediowy, Polska,
reż. Okił Khamidov, wyk.
Andrzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski, Basia
Mularczyk (23 min)
20.40 Piłka nożna: Liga Mistrzów
21.30 Losowanie LOTTO i

Szczęśliwego Numerka (w
przerwie meczu)
22.35 Telewizyjne Biuro Śledcze magazyn kryminalny
23.00 Informacje i biznes informacje
23.15 Prognoza pogody
23.20 Polityczne graffiti
23.30 „Graczykowie” (36) - serial
komediowy, Polska 1999, reż.
Ryszard Zatorski, wyk. Joanna
Kurowska, Zbigniew Buczkowski,
Joanna Brodzik, Paweł
Wawrzecki (25 min) (powt.)
23.55 Piłka nożna: Liga Mistrzów skróty
00.55 Kurier TV
01.15 „Kojak” (53) - serial
kryminalny, USA 1973-78, wyk.
Telly Savalas, Dan Frazer, Kevin
Dobson (45 min)
02.10 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (63) - serial
06.45 Telesklep
07.00 „Malusińscy” (21) - serial animowany (25 min)
07.25 „Alf” (51) - serial komediowy *
07.50 „Kapitan Planeta” (12) - serial ?
08.15 „Zorro” (16) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (21) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (68) - telenowela, Meksyk
09.50 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (109) - serial obyczajowy
12.20 „Na ratunek” - serial dokumentalny
■ 12.50 Agent - program rozrywkowy
13.50 „Malusińscy” (21) - serial animowany
14.15 „Kapitan Planeta” (12) - serial animowany
14.40 „Zorro” (16) - serial animowany
15.05 „Pinokio” (21) - serial animowany
15.30 „Belfer z klasą” (24) - serial komediowy ~
16.00 „Alf” (52) - serial komediowy
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (43) - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (64) - serial
<20.3Q Milionerzy - teleturniej
21.20 ,^jasteczko” (24) - serial obyczajowy
22.05,^Beverly Hills 90210” (42) - serial obyczajowy
23.00 TVN Fakty
23.10 Kropka nad i - program publicystyczny
23.30 „Melrose Place” (198) - serial obyczajowy
00.30 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
01.00Tenbit.pl - magazyn internetowy
02.00 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Quasimodo 07:25 Parowóz Tomek i jego przyjacie
le 07:30 Szarcio i Teodorsz 08:00 Fakty poranne 08:30
Aleja pamięci 08:40 Filmy o filmach - „pożegnania” W.Hasa 09:00 Kassandra 10:00 Sanktuaria we Francji 10:30
Reportaż 10:45 Album Chopinowski 11:15 Margerita
Volant - dla wszystkich 12:00 Koncert'Lublin Baroque
12:45 UlkazTeleśnickiej połoniny 13:05 Zew natury 13:30
Punkt, set, mecz 14:00 Kalejdoskop regionalny 14:10 Pro
jektantki 14:35 Tradycje kulinarne Europy 15:00 Eneduerabe 15:30 Panna z mokrą głową - serial dla dzieci 15:55
Aleja pamięci 16:00 Świat nie zna czasu - film dok. 16:25

Aleja pamięci 16:30 Emil z Lonnenbergii - dla wszystkich
17:00 Plastikowy hit 17:15 Aleja pamięci 17:30 Wrocław
skie ślady Wojciecha Hasa - rep. 18:00 Fakty - wydanie
główne 18:20 Wkręt - program dla młodzierzy 18:40 Ale
ja pamięci 18:50 Czas na bajkę 19:00 W pogoni za szczę
ściem 20:35 Święto zmarłych 21:00 Miłość i namiętność dla wszystkich 21:30 Fakty wieczorne 21:45 Aleja pamięci
22:00 To jest temat. 22:15 Między Odrą a Renem 22:30
Mały, wielki business 23:00 Dwa księżyce - film fab.

TVC 1

05.00 - Sama doma 0559 - Dobre rano 08.25 - F
08.30 - Zpivanky 08.35 - Kostićky 08.45 - Śpifi

ta 09.00 - Zpravy 09.05 - Clovek v tisni 0930 - K
ce 10.00 - Dablova past ćb 11.25 - Tipy ĆT
Potomci slavnych 12.00 - Zpravy 12.10 - Sanu
•43.10 - Napady svetove módy II. 1335 - Tak r
a toć! 14.00 - Mikrosvet II (2/13) 14.25 - ALF
Simpsonovi X. 15.10 - Ally McBealova II (19/2
*
- Zpravy 16.05 - Kouzelna śkolka 1635 - Med^z
- S CLUB 7 v Miami I. (10/13) 1730 - AZ-kvi
- Predpovecf pocasi 18.00 - Vecerniky 18.10 me? 18.25 - Navstevnici (9/15) 18.57 - Śfastny
Śance milion 19.00 - Vecemicek 19.15 - Udalos
- Tady a ted
* 19.40 - Predpoved’ pocasi 19.45
ky, body, vteriny 19.55 - Sportka a Śance 20.0

brodruzstvi kriminalistiky (20/26) 2055 - Nevyj
umrtf 21.55 - Postrehy odjinud 22.05 - Udalo
22.15 - Predpoved1 pocasi 22.20 - Branky, body,
22.25 - Losovani Sportky a Śance 2230 - Krasn

23.00 - Jednotka zpetneho nasazeni I (9/11)
Losovani Śfastnych 10 a Śance milion 2350

Hill a spoi. II. (17/23) 00.10 - Udalosti ve svet
- CIA: americti skryti bojovnici (2/3) 01.10 filmoveho usmevu aneb 02.40 - J. Skvorecky -1
03.35 - Ćlovek v tisni 04.00 - Teleshopping

Hudebni vizitka

05.00 - Fakta 0530 - Na hrane 06.10 - Salon
Noviny STV 07.10 - Udalosti ve svete 0720- Ve
0755 - Panorama 08.30 - Objektiv - ST - 09.00 ■
rano 11.25 - Jizda 12.00 - Euronews 12.45 -1
12.50 - Kdo skaće nejvys 13.15 - Popularni met
pro deti II (12/22) 13.40 - AZ-kviz 14.05 - Ćer
14.15 - Svet motoru 15.15 - Objevovani sveta
16.05 - Velke vystavy 16.30 - Dobrodruzstvi vedj
niky 1655 - Silnice a my 17.00 - Prvni pomoc
Televizni klub neslyśicich 17.45 - Bledemodry sv
- BK Gambrinus Brno - Panatinaikos Ateny
Prehled vecernich poradu 20.00 - Ironmann 20(
- STUDIO FOTBAL 23.40 - Zblizka 0035
01.15 - Hitlerovi valecnici (6/6) 02.00 - Newshc
Jim Lehrer 03.00 - David Carradine - po stop
jovych 0350 - Teleshopping 04.00 - Dobrodrużs
a techniky 04.25 - Kvarteto

TV NOVA

5.02 Novashopping 5.18 Milady (114) 6.00 S
s Novou 8.30 Udoli rek 9.30 Pozor, obfi żem
Roseanne IV (4) 11.20 Novashopping llu
lasky (21) 12.20 Esmeralda (64) 13.05 Tak
(1492) 13.55 Superman IV (16) 1450 Luisa I
da (13) 15.40 Aćko 16.20 Novashopping 16
lotoć 16.50 Riskuj! 17.20 Prave ted z region
JAG (20) 18.25 Pocasi 18.35 Barvy lasky (3f
TELEVIZNI NOVINY 20.00 Vrazda v ;
21.40 Prask 22.15 Obćanske judo 22.40 Pra’
22.45Poćasićko 22.50 Johnny Mnemonic 03
dni (9) 1.20 Żeny (38,39) 2.15 Martial Lav

ohrozeni (1/22) 3.00 Bulvar Pacifik Drive (5
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TVN

TVP 1
06.00 Kawa czy herbata?
07.30 Telezakupy
07.45 „Owoce miłości” („Love on
the Land”) (4/8) - serial
08.15 Krakowskie Przedmieście 27
- program publicystyczny
08.25 Giełda
08.30 Wiadomości
08.40 Prognoza pogody
08.45 „Żabki opowiadają” - serial
09.10 Jedyneczka
09.45 Bajeczki Jedyneczki
10.00 „Tajemnicza kobieta”
(85/120) - telenowela
10.50 „Przewodnik po ekonomii”
(3/10): „Rynki i wahania
rynkowe” - serial dokumentalny

11.20 „Symbole wzornictwa XX
wieku” - film dokumentalny, W.
Bryt.
11.30 Dzieci różnych bogów (4):
Prawosławie
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Horyzonty - magazyn rolniczy
12.45 „Klan” (392) - telenowela
13.10 Focus
13.35 Ambulatorium
13.45 „Żyć wiecznie” (2-ost.) - film
dokumentalny, W. Bryt. 1999
14.10 Wyprzedzić chorobę:
Zapalenie trzustki
14.30 Ambulatorium
14.35 Zdrowo i odlotowo (6): Co

wynika z ryzyka?
15.00 Wiadomości
15.10 Raport o demokracji
15.30 Cafe Fin de Siecle
16.00 Credo 2000: Śladami

świętego Pawła
16.30 „Moda na sukces” (1247)
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 „Plebania” (11) - serial
18.05 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny (stereo)
18.30 Rower Błażeja - magazyn dla
młodzieży
19.00 Wieczorynka: „Podróże
kapitana Klipera” (3/13) - serial
19.15 Jutro weekend

19.30 Wiadomości
20.10 „Nash Bridges” (10) - serial
21.00 Sprawa dla reportera
21.35 Tygodnik polityczny Jedynki
22.25 Monitor Wiadomości
22.50 Sportowy flesz
23.00 Czas na... kontrowersyjny
dokument: „Kronika małżeństwa
z sawanny” - film dokumentalny
00.00 „Uczniowie Stalina” („Yaldei
Stalin”/”Stalin’s Disciples”) - film
obyczajowy, Izrael 1987, reż.
Nadav Levitan, wyk. Shmuel
Shiloh, (91 min)
01.30 Kamei tropi najlepsze
światowe reklamy
01.45 Zakończenie programu

TVP 2
07.30 Dziennik krajowy
07.50 Studio urody - magazyn
08.00 Program lokalny
08.30 „Święta wojna” (8):

„Geburstag” - serial
komediowy, Polska 1999, reż.
Marek Bielecki, wyk. Krzysztof
Hanke, Zbigniew Buczkowski,
Marek Bielecki, Gertruda
Szalsza (21 min) (powt.)
09.00 Transmisja obrad Sejmu
15.00 „Sukces” (16) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Andrzej Kostenko, wyk. Dorota
Deląg, Piotr Machalica,

Andrzej Pieczyński, Piotr
Fronczewski (25 min) (powt.)
15.30 Krzyżówka trzynastolatków czyli Światowid - teleturniej dla
młodzieży
16.00 Panorama
16.10 „A życie kołem się toczy”
, („Time of Your Life”) (11) serial obyczajowy, USA 1999, reż.
Michael Engler, wyk. Jennifer
- Love Hewitt, Jonathon Schaech,
Jennifer Garner, Pauley Perrette
(43 min)
• 17.00 Proton: Efekt placebo wewnętrzna siła samowyleczenia

- magazyn sensacji naukowych
17.15 Piękne, dzikie, ginące (2):
Bobry wracają na bagna
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
19.25 W sieci
19.30 O Bachu inaczej
20.00 Ryzykanci
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody

21.35 „Z archiwum X” (2/22)
(7 seria) - serial sensacyjny, USA
1999, reż. Michael Watkins, wyk.
David Duchovny, Gillian
Anderson (44 min)
22.25 Studio sport: Puchar UEFA mecz FC Porto - Wisła Kraków
00.25 Polska bez fikcji: „Serce za
śluzą” - film dokumentalny
Tadeusza Piotra Króla
00.55 „Agent 86” („Get Smart”)
(79) - serial komediowy, USA
1965, reż. Bruce Bilson, wyk. Don
Addams, (24 min)
01.20 Zakończenie programu

(100) - serial fantastyczny, USA
1999, wyk. Kevin Sorbo,
Anthony Quinn, Renne
O’Connor, Tobert Trebor
(50 min)
•
17.45 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(68) - serial obyczajowy, Peru
2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador Del Solar, Arnaldo
Andre, Maria Cristina Lozada
(45 min)
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (119) - telenowela,
Argentyna 1999, reż. Hernan
Abrahamsohn, wyk. Natalia
Oreiro, Faćiindo Arana,
Fernanda Mistral, Veronica #
Vieyra (50 min)
20.00 Życiowa szansa - teleturniej
20.50 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
21.00 „Ally McBeal” (57) - serial
komediowy, USA 1999, wyk.

Calista Flockhart, Gil Bellows,
Courtney Thorne-Smith, Greg
German (50 min)
21.55 „Ostry dyżur” („E. R.”) (121)
- serial obyczajowy, USA 19992000, wyk. George Clooney,
Anthony Edwards, Noah Wyle,
Julianna Margulies (45 min)
22.50 Informacje i biznes informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
23.30 „Miodowe lata” (63) - serial
komediowy, Polska 2000, reż.
Maciej Wojtyszko, wyk. Cezary
Żak, Artur Barciś, Agnieszka
Pilaszewska, Dorota Chotecka
(36 min)
00.15 Kurier TV
00.35 „Konieczność” („Necessity”) dramat obyczajowy, USA 1988,
rez. Michael Miller, wyk. James
Naughton, Loni Anderson,
Harris Łaskawy, John Heard
(93 min)
02.20 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

POLSAT
06.00 Piosenka na życzenie
07.00 „Świat według Bundych”

(„Married with Children”) (1) serial komediowy
07.25 „Pokemon” (29) - serial
07.50 Polityczne graffiti
08.00 „Skrzydła” („Wings”) (46) serial komediowy
08.30 „Legendy kung-fu? („Kung
Fu. The Legend Continues”)
(20) - serial sensacyjny
09.30 „Zbuntowany Anioł” („Wild
Angel”) (118) - telenowela,
Argentyna 19.99, reż. Hernan
Abrahamsohn, wyk. Natalia
Oreiro, Facundo Arana,
Fernanda Mistral, Veronica
Vieyra (45 min) (powt.)
10.30 „Fiorella” („Pobre Diabla”)
(67) - serial obyczajowy
11.30 „Roseanne” (118,119) serial komediowy, USA 19881996, wyk. Roseanne, John
Goodman, Laurie Metcalf,
Lecy Gorąnson (25 min)
12.30 Disco Relax

13.30 „Świat według Kiepskich”
(56) - serial komediowy, Polska,
reż. Okił Khamidov, wyk.
Andrzej Grabowski, Marzena
Sztuka, Bartek Żukowski, Basia

Mularczyk (25 min) (powt.)
14.00 „Duża przerwa” (10/24) serial obyczajowy, Polska 2000,
reż. Mirosław Bork, wyk. Beata
Tyszkiewicz, Bernadetta
Machała-Krzemińska, Sławomir
Orzechowski, Andrzej Mastalerz
(25 min) (powt.)
14.30 Klub Stasia i Nel
15.00 „Batman” (15) - serial
animowany, USA 1993 (25 min)
(dubbing)
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 „Adam i Ewa” (11) - serial
obyczajowy, Polska 2000, reż.
Paweł Nowicki, wyk. Katarzyna
Chrzanowska, Waldemar Goszcz,
Agnieszka Korzeniowska, Iwona
Bielska (50 min) (powt.)
16.45 „Herkules” („Hercules 5”)

Za ewentualne zmiany w programie odpowiedzialność ponoszą stacje telewizyjne

06.05 „Porywy serca” („Por tu amor”) (64) - serial
06.45 Telesklep
07.00 „Malusińscy” (22) - serial animowany
07.25 „Alf” (52) - serial komediowy
07.50 „Kapitan Planeta” (13) - serial animowany
08.15 „Zorro” (17) - serial animowany
08.35 „Pinokio” (22) - serial animowany
09.00 „Daniela i przyjaciele” (69) - telenowela, Meksyk
09.50 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep
11.30 „Esmeralda” (110) - serial obyczajowy
12.20 Trafiony, zatopiony - program rozrywkowy
13.25 Maraton uśmiechu - liga dowcipów
13.50 „Malusińscy” (22) - serial animowany
14.15 „Kapitan Planeta” (13) - serial animowany
14.40 „Zorro” (17) - serial animowany
15.05 „Pinokio” (22) - serial animowany
15.30 „Belfer z klasą” (25) - serial komediowy
16.00 „Alf” (53) - serial komediowy
16.30 TVN Fakty i prognoza pogody
16.50 „Valeria” (44) - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 „Porywy serca” („Por tu amor”) (65) - serial
obyczajowy
20.30 „Niewierni mężowie” („When Husbands Cheat”)
- dramat obyczajowy, USA 1997, reż. Richard A.
Colla, wyk. Patricia Kalember, Tom Irwin, Brenda
Vaccaro, Gina Clayton (110 min)
22.20 „Centrum nadziei” - telenowela dokumentalna
2150TVN Fakty
22.55 Kropka nad i - program publicystyczny
23.20 „Rewolucja” („Revolution”) - dramat historyczny,
USA 1985, reż. Hugh Hudson, wyk. Al Pacino,
Donald Sutherland, Nastassja Kinski, Joan Plowright
(145 min)
01.45 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki
02.15 Granie na zawołanie - program rozrywkowy

TV WROCŁAW
07:00 Klarysa wyjaśni wszystko 07:25 Parowóz Tomek i
jego przyjaciele 07:35 Czarodziejski peryskop 08:00 Fak
ty poranne 08:35 Kassandra 09:30 Integracja 09:45 To jest
temat 10:00 Sanktuaria we Francji 10:30 Reportaż 10:45
Święto zmarłych 11:15 Lada dzień - dla wszystkich 12:00

Dom 12:15 Między Odrą a Renem 12:30 Mały, wielki
business 13:00 Zwierzęta z bliska 13:45 To jest temat 14:00
Kalejdoskop regionalny 14:10 Projektantki 14:35 Babie
lato l<00 Eneduerabe 15:30 Panna z mokrą głową -serial
dla’Bzieci 16:00 Świat nie zna czasu - film dok. 16:30 Har
ry i Hendersonowie - dla wszystkich 17:00 Integracja 17:15
Fakty - Wrocław 17:30 Dolnośląski magazyn reporterów
18:00 Fakty - wydani^ główne 18:20 Już jutro - program o
UE 18:50 Czas na bajkę 19:00 Kościół św. Mikołaja 20:30
Album Chopinowski 21:05 Miłość i namiętność - dla
wszystkich 21:30 Fakty + komentarze 21:45 Tiirbo - ma
gazyn motoryzacyjny 22:00 To jest temat 22:15 Program
ekumeniczny - ten sam duch 22:30 Opinie - magazyn kul
turalny 22:55 Czas nauki

TVC 1

05.00 - Sama doma 05.59 - Dobre rano 08.2
uzelna śkolka 09.00 - Zpravy 09.05 - Vini
Moravicum (10/13) 09.30 - Kdyź se rekne |
09.55 - Tipy ĆT 10.00 - Dobrodruzstvi kri

stiky (20/26) 10.50 - Teleshopping 11.00 - N;
vyhlidce 11.25 - Bananove rybićky 11.55 - P
odjinud 12.00 - Zpravy 12.10 - Sama doma
O. Danek: Dialog s doprovodem del 14.05
te me? 14.25 - Na hrane 15.05 - Navstevnic
15.35 - S CLUB 7 v Miami I. (10/13) 16.00 16.05 - Kouzelna śkolka 16.35 - Popularni
nikapro deti III (10/22) 17J&L Vypravy (2/<
- Vikend s... 1T.30.- AZ-ktf? 17.55 - Prei

poćasi 18.00 - Vecerniky 18.10 - Ćerne"c
fi£
*
Na stope 18.50 ^TrpyiT 18.57 - Śfastny
Śance milion 19.00'
^J^j)ićek
*
19.15 - L
19.35 - Tady a tecf 19.45 - Predpovecfpoca

- Branky, body, vteriny 20.00 - Vjnfcni prat<
22.00 - Ally McBealova II (20/24) ZZ50 -1
plus 23.00 - Pfedpoved
*
pocasi 23.05 - Bran^

vteriny 23.10 - Bledemodry svet 23.35 - K
23.55 - Losovani Śfastnych 10 a Śance milic

- Udalosti ve svete 00.10 - Fakta 00.45 hrich 02.25 - Televizni klub neslyśicich
Ćerne ovce 03.10 - Vikend s ... 03.15 - 1

svetove módy II. 03.40 - Teleshopping 03.5
motoru

TVC 2

05.00 - Nedej se! 05.20 - Kalendarium
Milniky vedy a techniky 05.45 - Velke rozpe
- Postrehy odjinud 06.40 - Tipy ĆT 06.50 STV 07.10 - Udalosti ve svete 07.20 - Ve
07.55 - Panorama 08.30 - Bolesti duśe 09.00
rano 11.25 - Tipy ĆT 11.30 - Svet koni (3/6'

Barval 13.05 - AZ-kviz 13.30 - Btz limitu
Dobrodruzstvi fotografie (1/5) 15.00 - Gu;
imovo muzeum v Bilbau 16.00 - Velky vuz
SK Slavia Praha - OFI Kreta 18.25 - Tatf
spoi. II. (17/23) 18.50 - Zpravy ve znakove re
- Svedsko - Ćesko 21.20 - „21” 21.50 - Ć<

vensky filmovy tydenik (285/2379) 22.00 voluce 23.40 - Prvnich sedm dni 0030 - „21
- Euronews 02.00 - Newshour with Jim Lehr
- Unpluggeds 03.40 - Ma Mala Skala
Nedelni rano s Renatou Śachovou

TV NOVA

5.04 Novashopping 5.20 Milady (115) 6.00!
s Novou 8.30 Siarau 9.40 Povolani: Kaskad
Novashopping 11.15 Loef lasky (22) 12.K
ralda (65) 13.00 Tak jde ćas (1493) 1350
man IV (17) 14.45 Luisa Fernanda (14) 15 J
16.20 Novashopping 16.25 Kolotoć 16.50
17.20 Prave ted
* z regionu 17.30 JAG II (1/1
Pocasi 18.35 Barvy lasky (37) 19.30 TELE
NOVINY 20.00 Wyatt Earp (1/2) 21.45 Koi
Prave dnes 22.35 Poćasićko 22.40 Vrah
dome 0.30 Sedm dni (10) 1.15 Zatoka vas
2.10 Martial Law - Stav ohrozeni (2) 2.55
Pacifik Drive (53) 3.20 Novashopping 3.351
Nikita III 4.15 Jesse

.5 • » ♦ •
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®

Roben

ogłoszenia

drobne
Sprzedam MIESZKANIE komforto
we 4 pokojowe 5 km/Nysa

Tel. 435 61 03.

ZAPRASZA

samochodowe
MIESIĘCZNA

—~~—

■fr

RATA

-KOEDYT 00 5.000 MN

KREDYTUJEMY smochowhowii umwtt,
D0100% WARTOŚCI POJAZDU,
fal OWES MM SLAT,
ZMIANĄ ĄUTĄ W IPAKClf KRWfTU,
waeimuszA mm kz owtthc
wsffKMCfjiff win mar. t» <m

Nysy tel. 0603 822 025 po 18.00.

PROMOCJA 2OOO-&
GOLF III 1,81 - klima, ABS (1997).

78 PLN
*

^Jui tytko!

Lokal MIESZKALNY do remontu k./

:—t—~~~~—'7."W———'-■>

NA WSZYSTKIE
POKRYCIA DACHOWE
ORAZ SYSTEMY RYNNOWE

FILIA NYSA, ul. Grzybowa 7

a

GRA-H

UFUNDUJĘ NAGRODĘ
którzy zniszczyli reklamę (słomiane

BIAŁA NYSKA ul. NYSKA 27
W

7297

za pomoc w znalezieniu chuliganów,

PROMOCYJNA CENA BLACHODACHÓWKI

HM
^4i

Kamerę JVC, wieżę Sharp, tanio.

0606436 267

TEL. FAX. 077/ 4 35 78 78
4 35 68 25
tel. kom.
0 606 24 27 21

postacie) przy wjeździe do Nysy od

Opola. Tel. 0605 480 179

,
Ikl

Mężczyzna lat 28 POSZUKUJE pra
cy jako kierowca, lub innej, prawo
“jazdy kat. B Tel. 433-08-78
Redl

tel./fax (077) 433-91-94

PHU „SOMIKO" - Zakład Mięsny Nysa
HURTOWNIA, ul. Bema 1 .

www.dgf.pl

Nysa/tab Wrocławska 17, tel. 435 55 77

Organizuje przyjęcia weselne,
imprezy okolicznościowe i inne.

mienię na rozsiewacz blok do Bia
łorusi 077/435 97 05

posiada w ciągłej sprzedaży

Bąr "TIFFANY"

SPRZEDAM pług 3 skibowy lub za

7286

♦ świeże mięso wieprzowe i wołowe,
♦ podroby, wędliny,
♦ drób świeży i mro

KASY FISKALNE
SPRZEDAŻ I SERWIS
Kasy od 999 zł netto
Nysa, ul. Krzywoustego 7-9

(Sklep ERA GSM) Tel. 409 00 00

ZAPRASZAMY!

RATY

7283*

PROMOCJA!^^^^
Do każdej kasy

SZEROKI ASORTYMENT ARTYKUŁÓW

SZKOLNYCH, BIUROWYCH

OCR Zakłady Sprzętu

7 - dniowa wycieczka dla dwóch osób

Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego

ZAPEWNIAMY AUTORYZOWANY SERWIS!

i telefon komórkowy gratis.

49-137 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11

(m.in. taśmy barwiące, do kas fiskalnych

859/B

i drukarek komputerowych, rolki kasowe,
papiery komputerowe itd.)

ZATRUDNIĄ

AUDI-80 1,8
benzyna 1990/91, .

Specjalistę Działu Marketingu

DUŻY WYBÓR ZNICZY
ŚWIEC I LAMPIONÓW

bordowy metalik,
stan idealny

Wymagania: *

tel. 433 60 50.

wykształcenie wyższe kierunkowe
oraz praktyka w zawodzie.

BARDZO DUŻY WYBÓR
ZABAWEK

SPRZEDAM
GARAŻ

- długie terminy płatności

Oferty prosimy składać
w sekretariacie:

zaprasza: Hurtownia
“HERO”
RACZKÓW, ul. Daszyńskiego 32

PRZY BIELAWSKIEJ
Q602 749 128

Tel. 43 19 023
1163b

1127b

' j

Tel./fax 431 72 87

*•

UWAGA ROLNICY!!!
I ZAKŁADY

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY 'MARWIES'
W TRZEBOSZOWICACH (BYŁY POM)

OFERUJE

SPRZEDAŻ SILNIKÓW Z MONTAŻEM
do wszystkich typów ciągników rolniczych

* SILNIKI PO NAPRAWACH GŁÓWNYCH U PRODUCENTA
* ROCZNA GWARANCJA
* ATRAKCYJNE CENY
' SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
PONADTO:
* NAPRAWY, REMONTY CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH
PEŁNA INFORMACJA i-TEL. 077/431^774
LKOM. 0602 628 656

ZAPRASZAMY
1164b

str. 40.
t

LEKARZ
STOMATOLOG

DR NAUK MEDYCZNYCH

Anna Skoczeń

GOŁASZEWSKA - FUCHS
SOCZEWKI KONTAKTOWE
DLA KAŻDEJ WADY WZROKU

LEK. CZESŁAW KOBYŁECKI

SPECJALISTA CHOROB OCZU
BEATA

przyjmuje:

WEWNĘTRZNYCH.
Poradnia PKP - Nysa, Kolejowa 2

Gabinet
Reumatologiczny

GABINET CHIRURGII
URAZ - ORTOP
+ USG DZIECIĘCYCH

SPECJALISTA CHORÓB

- Barbara Oleksyk

STAWÓW BIODROWYCH

lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista reumatolog. ,

Poniedz. czwartki 17.00 -18.30

- DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB OCZU

poniedz.

1>16.00-19.00

wtorek
czwartej

-

- KOMPUTEROWE BADANIE WAD WZROKU
- KOMPUTEROWY BEZKONTAKTOWY
POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDOCZNEGO

piątek w godz. 10.00 -13.00

- KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA

-USG

Nysa, ul. Drzymały 8/2
tel. 433 04 55, kom. 0608 188 375
op-1358b

badania USG, EKG, cukru
wizyty domowe
badania kierowców
świadectwa kwalifikacji

GABINET LARYNGOLOGICZNY
lek. ALINA WOŁYNIEC

Grzegorz Ruszecki

STOMATOLOG

wewnętrznych

Wiesław Sienkiewicz

17.00-19.00

specjalista radiolog

GABINET CHIRURGII URAZ. - ORTOR

BADANIA DZIECI I DOROSŁYCH
jamy brzusznej, sutków, tarczycy,

wtorki, czwartki, piątki

ślinianek, urologiczne,

od godz. 16.30

ginekologiczne, badania RTG

ul. Pił sudskiego 12a, tel. 433 3019

lek. ANDRZEJ WOŁYNIEC
spec, ortopeda - traumatolog

praktyka internistyczna,

- Leczenie próchnicy najnowszą szwedzką metodą - bez borowania

USG

mammografia - opisy

środa 17.00 -19.00

op-1134,

specjalista chorób

wtorki, czwartki

USG DZIECIĘCYCH ST. BIODROWYCH

tel. 435 85 53
185b

GABINET USG
LEK. ELŻBIETA KRZYMOWSKA

spec, otolaryngolog

Pozostałe dni
po uzgodnieniu telefonicznym.
WIZYTY DOMOWE.

Tel. 0602 175 809.

Lekarz medycyny

GODZ. 15.00-18.00

ortopeda - traumatolog
NYSA, PRUDNICKA 3

UI8

REJESTRACJA: TEL, 433 04 66.448 26 15

PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI

Nysa, ul. K E N 53/1
środa w godz. 17.00 -18.00

czwartek 18.00-19.30

Tel. 435 60 63, 0602199 413

NYSA, ul. WANDY PAWLIK 12 A
(boczna ul. Słowiańskiej),

lek. Rafał BEREŹNICKI

- Protetyka - Chirurgia - Leczenie laserem

■

PRZYJĘCIA:

NYSA,
PIŁSUDSKIEGO 2 XI p.

codziennie 16.00 -19.00

Op-1192b

poniedz., piątki 10.00 -13.00

Tel. kom. 0603-124-370 dom. 431-03-01

wtorek i czwartek 16.00 -17.30

tel. 431 05 35

Nysa, ul. Grzegorza z Sanoka 8 '
twt

sobota 9.00-11.00

SPECJALISTYCZNY GABINET OKULISTYCZNY

Nvsa, ul, Piłsudskiego 6A -11 p,

lek. med. Małgorzata Browarska

tel. 435 50 12 lub 0602 - 68 45 90

SPECJALISTA CHORÓB OCZU

GABINET INTERNISTYCZNY

Op-126b

DIAGNOSTYKA - LECZENIE: ZEZ, JASKRA, OKULARY
BADANIA KWALIFIKACYJNE KIEROWCÓW

specjalista chorób wewnętrznych

ADAM BĄK
Nysa, ul. Celna 21/3

Gabinet
Stomatologiczny

NYSA, UL. PIŁSUDSKIEGO 55, PORADNIA ZUP pokój 112,

Przyjmuje: środa, piątek

lek. storn. IRENA KLAUZIŃSKA

tel. dom. 435 88 91, kont. 0602 466 029

w godz. 17.00-18.00

ADRES GABINETU:

GABINET CZYNNY:

NYSA, ul. Sudecka 11

Wizyty domowe

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK 16.00-17.30

(nad restauracją Lucia)

Telefony:

op-122

środa 8.30 -12.00

gabinet

433 39 27,

kom.

0606 393 387,

dom.

433 64 42

263/B

czwartek 16.00 -18.00

Prywatny gabinet

piątek 14.30 -18.00

Tel. dom. 431 08 32

lek. med.
Aleksandra Złotoś
poniedziałki, czwartki
17.00-18.30
Nysa, ul. Warszawska 2

UL. KWIATOWA 4, tel. 4310 677, 0602 390 589

ginekologiczno - położniczy

BADANIA KIEROWCÓW I PRACOWNICZE

Lekarz medycyny
KRZYSZTOF KRQCZAK

UBIEGAJĄCY SIĘ O PRAWO JAZDY LUB ŚWIADECTWO KLASYFIKACJI
OPERATORZY - PRACUJĄCY NA WYSOKOŚCI - PRACUJĄCY Z BRONIĄ PALNĄ

Nysa, ul. Kozarzewskiego 3

■ INNE WG POTRZEB - OPIEKA NAD ZAKŁ. PRACY (UMOWY)

Tel. gab. 435 28 94

DERMATOLOG

PRACOWNIA MEDYCYNY I PSYCHOLOGII S.C.

SPECJALISTA

USG, CYTOLOGIA

PSYCHIATRA

Przyjmuje:

Ruciński: Nerwice, depresje,

pon, wt, czw, pt od godz. 17.00

psychozy. Alkoholizm-Esperal.

rejestracja telefoniczna

Rejestracja: 433 31 19.

Tel. 433 83 38, 0602 630 743

Przyjmują:
mgr E. Koczy - psycholog

pon. i czw. 16.30 -18.00
lek. med. M. Chudy

codziennie 17.00 -19.00

1769

(boczna Drzymały)
Rejestracja tel.: 433 42 23 lub

REFUNDACJA RECEPT

op-1193/B

Przychodnia Spółdzielni

GABINETY CHIRURGII OGOLNEJ

Inwalidów - ul. Lompy 3

dr n. med. KRZYSZTOF KAMIŃSKI

Lek. med. Paweł Koronczok

specjalista chirurg

GABINET INTERNISTYCZNY

Zofia Kałwelis ■ Zaleska

CHIRURG

lek. chorób wewnętrznych
specj. medycyny pracy

lek. med. MICHAŁ GIEREK

specjalista chirurg
PRZYJMUJE: środy, czwartki
w godz. 17.00-19.00
I* ambulatoryjne zabiegi
chirurgiczne, elektrokoagulacje
* USG jamy brzusznej
Tel. kom. 0605 517 227,
tel. dom. 433 83 22 *

op-115

op-1345

GABINET MEDYCYNY PRACY

tel. 0604 438 901

specjalista chorób
wewnętrznych

badanie profilaktyczne
* badania kierowców

WTOREK

CZWARTEK

* badania do książeczek zdrowia

16.00-17.00

18.00-19.00

poniedziałki, czwartki 16.30 -18.00
Nysa, ul. Piłsudskiego 55

Wizyty domowe - zgłoszenia:

tel. 433 34 76, 0608 292 711

(Przychodnia ZUP),

przyjmuje:

wtorek

Rejestracja: tel. 435 51 86 w godz. 12“ -18“

tel. 433 24 00

lek. med. ELIGIUSZ DUBIEL

EKG, USG, badania poziomu
cukru i cholesterolu

chirurg

op-1226/B

przyjmuje:

Poniedziałek
1800 - 1930

plc|I6K

GABINETY STOMATOLOGICZNE
Lekarz medycyny

LEK. STOM. DANUTA NOWAK

LEK. STOM. MARTA LIGAS

lek. med. KAZIMIERZ BŁOŃSKI

Marian Pasieka

SPECJALISTA CHIRURG

Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

chirurg

specjalista chorób
wewnętrznych

-EKG-

Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

Tel. 446 63 88
(budynek Apteki)

(budynek Apteki), tel. 448 63 88

wt., czw., 16.00 - 20.00

pon., śr., pt., 16.00 - 20.00

sob. 10.00-12.00

Tel. dom. 4310 949

przyjmuje:

op-1218b

Przyjmuje: środy, piątki
w godz. 17.00 -18.30

lO^-n’30

(przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego • Sudecka)
op-<

Rejestracja: tel. 433 82 50

Recepty refundowane przez kasę chorych

GABINET OKULISTYCZNY W

op-nn

CENTRUM OPTYCZNYM

STOMATOLOG

OPTYK-AN

BOŻENA TRYNKLER
wtorek, czwartek,
piątek od 1600
NYSA, ul. PRUDNICKA 3

(w podwórku za Domem Chleba)

Tel. dom. 433 52 29
Tel. 0602 748 721

ISOO-W30

Nysa, ul. Piłsudskiego 12A

Tel. dom. 433 17 08

T

Przychodnia PKP ul. Kolejowa 2

środa
sobota

Nysa, ul. Parkowa 10

(obok księgarni wojskowej), tel. 433 82 50
czynne w godz. 12.00 -17.00
X

LEKARZE OKULIŚCI

E. SZEPTYCKA
poniedz. i środa
15.00-17.00

M. RĄCZY
wtorek i czwartek
15.30-17.00

Gabinet USG

GABINET PEDIATRYCZNY

Cabinet internistYezmt

Nysa, ul. Osmańczyka 10/5

specjalista chorób wewnętrznych

Małgorzata Szyller
BADANIA jamy brzuśznej,
Tarczycy, sutków, urologiczne,

Robert Szyller
lekarz pediatra
specjalista chorób zakaźnych
PRZYJMUJE:

poniedziałki, środy

wtorki: 17.00 -18.00

16.00-17.30
•

piątki: 17.00 -18.00

wizvtv domowe
Nysa, ul, Piłsudskiego 6A
XI o. wieżowca
tel. 33 78 91, kom. 0604 66 80 79

TELEFONY:

0602 685 232, tel. 433 78 91

wizyty domowe - USG

Recepty refundowane przez Kasę Chorych.
Op—11!

GABINET
GINEKOLOGICZNY

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

lek. med.

WOJCIECH LEJKOWSKI

SŁAWOMIR RESAKOWSKI

ginekolog - położnik
przyjmuję;
joniedziałek, środę 16.30 -18.00

jl. Piłsudskiego 55 (Przych. ZUP)

Tel. dom. 433 18 41
Tel. kom. 0601 913 634

BIURO HANDLOWE PULZBUD
NYSA, ul. NOWOWIEJSKA 23 A

mgr Elżbieta Sanocka

zgłoszenia
telefoniczne:
w godz. 17.00 - 20.00,

tel. 448 06 88

WAL W CIEMNO!

(NA PRZECIW CENTRALI NASIENNEJ)

Tel./fax 433 07 37

5 VEKA >

wtorki piątki

*
16.00

17.30

NYSA, Podzamcze, sek. „B”
nr 10/XI piętro
'
[Nagłe zachorowania po
uzgodnieniu
tel. - 433 26 72]

PCW, ALUMINIUM
transport

LETNIA

montaż

SPECJALISTA ORTODONTA

GWARANCJA

OKNA

CIEPŁOCHRONNE^fYi

PROFILAKTYKA I LECZENIE
WAD ZGRYZU
APARATYSTAŁE

LEK. STOM.
ALICJA TULIK - NIEDZIEWICZ

U NAS najtaniej
najlepiej
najszybciej

OKNA, DRZWI

serwis

PSYCHOLOG

GODZ.-9.00-16.00
SOBOTA -9.00 -13.00

RABATY NA OKNA
TYPOWE I NIETYPOWE

OPONY ZiM0WE

Ul Uli I

czekają na Ciebie

WAN-GUM MENZEL W.

Firma „PULZBUD” POLECA AUSTRIACKIE ŻALUZJE

przyjmuje:
NYSA
ul. Królowej Jadwigi 24/6 (I piętro)
poniedziałki i czwartki 16.00 -17.00

Autoryzowany Serwis

WEWNĘTRZNE DO OKIEN PLASTKOWYCH
z
I DREWNIANYCH. DUŻY WYBÓR KOLORÓW.
§
NOWOŚĆ! ROLETA WEWNĘTRZNA „FANTAZJA” °

Tel. dom. 433 46 87
------------------------------------------------------------5TO!

DO OKIEN PCW

<>

TC Dębica
CENTRUM OGUMIENIA

BARUM

• CZYNNE OD 8.00 DO 18.00
W SOBOTY 8.00 -15.00
NYSA, ul. Wyspiańskiego 4

tel. 433 88 42
1102B

Zakład U

Nysa, ul. Kukułcza 16,
tel.lfax 077 433 50 28,
tel. 0604 279 564

Lekarz medycyny
JAN LUBECKI

SPECJ. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
DIABETOLOG
PRZYJMUJE:

p^l 17°° ‘18a>

NYSA, ul. Mariacka 6

(Przychodnia)
Tel. 0601 913 630, 431 02 74

badanie poziomu cukru,
cholesterolu, EKG
---------------------------------- ---------------- Tieit

PROJEKTOWANIE i nadzór budow
lany, adaptacja projektów powtarzal
nych, kosztorysowanie, tel. 435-38-

61,0606 736 549
6848

SPRZEDAM suknię ślubną w ideal

nym stanie tel. 433-73-74
7262

FIAT Punto (VII/1998), I właściciel,

PODGRZEWACZE ZAKUPIONE U NAS
MONTUJEMY GRATIS!
792b

ROLET

PARAPETY
MONTAŻ

NIEMODLIN
ul. Rynek 50
Tel. 460 76 49'

elektryczne szyby, katalizator, pod
noszony fotel kierowcy.

Tel. 433 61 02
Red2
1027b

JUŻ PO RAZ TRZECI
OTWORZYLIŚMY NAJTAŃSZĄ W NYSIE

ZAWIADOMIENIE
Zarządu Miejskiegi
w Nysie

HURTOWNIĘ ZNICZY, LAMPIONÓW I ŚWIEC

POD PATRONATEM

<

Stosownie do art. 18 ust
*,

Brzeg

W OFERCIE

pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lip

1994 r. o zagospodarowan
przestrzennym (Dz.U. z 1999

- ponad 140 wzorów zniczy, lampionów i świec
- szeroka gama kolorów

-

Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, pc
412, Nr 111, poz. 1279, z 2000

ogrodowe lampiony zapachowe
najnowsze wzory szkła - hity sezonu 2000
długopalne wkłady olejowe
lampiony „PARTY LIGHT”
wielodobowe lampiony nagrobne
długopalne wkłady THERMO

Nr 12, poz. 136) zawiadamia si
że projekt zmiany miejscowe;

planu ogólnego przestrzenne;

zagospodarowania obszaru wi<
skiego gminy Nysa, terenu użi

ków rolnych we wsi Głębino

na teren projektowanej zabud

- świece stołowe i dekoracyjne
- nastrojowe świece zapachowe

wy mieszkalnej jednorodzinni
będzie wyłożony do publiczne;

’ “’Sb

wglądu wraz z prognozą skutkć
wpływu ustaleń planu na śród

NAJNIŻSZE CENY

wisko przyrodnicze, w dniach <
14.11.2000 r. do 05.12.2000 r.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SZKŁA i PARAFINY

siedzibie Urzędu Miejskiego

NYSA, ul. Mickiewicza 5 (drugi dom od ul. Prusa)

Nysie, ul. Kolejowa 15, pok.

Tel. 0601 808 656; 0604 631 398.

211 w godz. 10.00 -14.00.

Czynne od 9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 23 w/w usl

ZAPRASZAMY

wy każdy, kto kwestionuje usl
lenia przyjęte w projekcie zmi
ny planu, może wnieść protes
911/B

Zgodnie z art. 24 w/w usl

wy każdy, którego interes pra
ny lub uprawnienia zostały n

Zapraszamy w godz. 8.00 -16.00
w soboty 9.00 -13.00

Nysa, Wyspiańskiego 21 (fort)
Tel 433 66 64
Fax 433 17 48

ruszone przez ustalenia przyj
te w projekcie zmiany plan

może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zg
szać protesty i zarzuty na piśn

do Zarządu Miejskiego, z poc

niem oznaczenia nieruchomoś

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
L
O
c
z
K

C
.E
G
Ł
Y

• STAL, TARCICA
• KRĘGI, PRZEPUSTY
„ • SYSTEMY DOCIEPLEŃ
• SYSTEMY OGRODZEŃ
• POKRYCIA DACHOWE
• CEMENT, WAPNO
• ŚRODKI IZOLACYJNE
producent siatki
zbrojeniowej na posadzki

/OKNA
D
E
A
l|
eI
R

ł

w terminie nie dłuższym niż

K
O
S
T
K

dni po upływie okresu wyłoi

B
R
U
K
I

nia.

PÓŁNOCNE FABRYKI OKIEN

CENY FABRYCZNE

MONTAŻ

1

fgradz&nia kute, bramy furtki, balustrady, kraty

WULKANIZACJA

PROWADZIMY SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH: złom, makulatura, akumulatory i inne

9

Nowo otwar
PASZE * NAWOZY *

OGUMIENIE
ASD-DĘBICA

unkt - WIERZBIĘCICE 59
OM * MATERIAŁY BUDOWLANE

Nysa, ul. GDAŃSKA 12, tel. 433 37

(na trasie EKO - ASKO)

PANELE

POLECAMY OPONY
NOWE. UŻYWANE,

I BIEŻNIKOWANE

ZIMOWE I LETNIE

NAJWIĘKSZY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH
__________ Tanusz Piskorski------------

KOREK

Nysa, róg ul. Skłodowskiej i Szopena
CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE

Tel. 433 24 51 w. 451,0604 85 84 62
____
433 79 03^435 60 20
_____
------------------------- -

-

* kompleksową obsługę
* możliwość płatności po uzyskaniu
* transport w kraju i za granicą świadczenia pogrzebowego (ZUS, itp.)

i demontaż
kół.
Naprawa
ogumienia.

ŻALUZJE ROLETY

Przegląd
TANIO SZYBKO

NISKIE CENY - DUŻY WYBÓR - MONTAŻ

I SOLIDNIE

• Nysa, ul. Armii Krajowej I (wjazd od strony młyna), tel. 433 37 64
• Głuchołazy, ul. Kościuszki 56, tel. 439 59 59
706b
844b

Zapraszamy w godz. 8.00 -17.00
w soboty 9.00 -14.00
00-1

(czytaj str. 47)

rofesjonalna Liga Polska

Siatkówka

Przestraszyli się szansy
orze Szczecin - KS Nysa

3:2 (25:15,21:25, 20:25,25:20,15:13)

i NYSA: Adam Kurek, Roman Bartuzi, Paweł Kuciński, Rafał Dymowi, Janusz Bułkowski, Paweł Reznicek, Piotr Łuka (libero) oraz Daniel
ito&a, Dariusz Ratajczak, Aleksander Januszkiewicz, trener Ryszard
uk.
□RZE: Witold Roman, Radosław Rybak, Jakub Markiewicz, Konrad
decki, Anatolij Bierżewoj, Krzysztof Gierczyński, Adam Cziszewski (li
ro) Oraz Radosław Wnuk, trener Andrzej Urbański.
otkanie sędziowali: Jacek Hojka (Wrocław) i Grzegorz Jacyna (Wrow).

liatkarze Klubu Sportowego Nysa
jechali w czwartek do Szczecina
mecz z tamtejszym Morzem.
>ie drużyny przed tym meczem
:howywały miano niepokonanych,
n razem ktoś musiał przegrać. Ny' lewice wierzyli w swój zespół,

glądały dalsze minuty tej partii, za
wodnicy Morza poprawili zagrywkę
i odskoczyli naszej drużynie na sześć
punktów, obejmując prowadzenie
18:12. Na skuteczny finisz siatkarze
z Nysy nie mieli już szans i przegrali
tego seta 15:25.

Po meczu z Radlinem wydawało się, że nyski KS przywiezie ze
Szczecina dwa punkty. Tak się jednak nie stało i zwycięska seria
nyskiego zespołu została przerwana

wyszli na prowadzenie 5:2. Jak się
później okazało był to decydujący
moment drugiego seta. Morze go
niło, ale nasi siatkarze skutecznie od
pierali ataki miejscowych. W efek
cie wygrali drugą partię 25:21. .Za
bawa zaczęła się więc od nowa. Na
szczęście podopieczni Ryszarda
Kruka poszli za ciosem i wygrali tak
że trzecią partię, z tym, że jeszcze
wyżej - do 20.
Prowadzenie 2:1 w setach i bar
dzo dobra gra naszego zespołu po
zwalała z optymizmem patrzeć na
dalsze losy tego spotkania. Niestety
zamiast dalej iść za ciosem, nasi za
wodnicy przestraszyli się szansy, któ
ra przed nimi się otworzyła. Zamiast
dalej nękać rywali odrzucającą za
grywką, nysanie zaczęli grać tak, aby
zagrywki nie zepsuć. Ułatwiło to za
danie tak Cziszewskiemu, jak i jego
kolegom. W efekcie Bierżewoj nie
miał problemów z dokładnym roze
graniem piłki, a atakujący się nie
mylili. To spowodowało, że mimo
takiej silnej broni jak blok nyskiego
zespołu, seta wygrali gospodarze.
Zamiast więc łatwego 3:1 dla go
ści trzeba było rozegrać tie-break.
Zaczęło się wyśmienicie. KS prowa
dził 4:2, 7:5 i wydawało się, że nasi
zawodnicy sprawią nam dużą frajdę.
Tym bardziej, że chwilę później pro.wadzili już 11:7. Takiej przewagi w
tie-breaku się raczej nie traci,
zwłaszcza gdy naprzeciw siebie sta
ją męskie zespoły. Niestety w tym
mec/u do takiej sytuacji doszło. Błąd
w przyjęciu i dwa błędy w ataku za
decydowały iż to nie nasi zawodnicy
schodzili z parkietu w glorii zwycięz
ców. Szkoda, bowiem był to zupeł
nie niezły występ siatkarzy z Nysy i
gdyby nie ta przespana końcówka
moglibyśmy być naprawdę usatys
fakcjonowani postawą podopiecz
nych Ryszarda Kruka. A tak pozo
stał duży niesmak.
Po meczu trener Ryszard Kruk
powiedział:
- Szkoda pewnych wydawało się
punktów. Błąd w przyjęciu zagrywki,
następnie dwa błędy w ataku spowo
dowały, iż miejscowa publiczność się
obudziła. To zadecydowało. Niesieni
gorącym dopingiem gospodarze wyszli
obronną ręką z nie lada opresji.

: zachowa miano niepokonanego
społu.
?oczątek pierwszego seta był bar3 zacięty. Widać było, że obie druly są dobrze dysponowane. Na
srwszą regulaminową przerwę
sz zespół udał się prowadząc 8:7.
dy wydawało się, że tak będą wy-

nież pomyślny dla podopiecznych
trenera Urbańskiego, którzy objęli
prowadzenie 2:0. W tym momencie
jednak nastąpiła metamorfoza ny
skiego zespołu. Wreszcie zaczął
funkcjonować jeden z najlepszych
bloków w polskiej lidze i nysanie
zdobywając pięć punktów z rzędu

Ranking
iportu i PZPS

Kazimierz Płomień Sosnowiec - Stilon Gorzów Wielkopolski

’ punkty

Wyniki... wyniki... wyniki... wyniki... wyniki...
3:1 (25:20,20:25,25:18,25:23)

Galaxia Jurajska AZS Bank Częstochowa - Stolarka Wołomin

'

irek (KS Nysa)

1 punktów
bak (Morze Szczecin), Gabrych
farka Strong Czarni Radom), Pap(Mostostal Azoty Kędzierzyniźle)

I punktów
mowski (KS Nysa), Bierżewoj
lorze Szczecin), Szewczenko (Mo: Szczecin), Roman (Morze Szcze1), Sordyl (Stolarka Wołomin),
ibica (Mostostal Azoty Kędziem-Koźle), Murek (Galaxia Juraji AZS Bank Częstochowa)

Krzysztof Centner

*

Lekkoatletka MLKS Goświnowice, podopieczna Mi
rosława Liznera - Barbara Bieganowska zdobyła w Syd
ney na paraolimpiadzie złoty medal w biegu na dy
stansie 800 metrów. To powód do dumy nie tylko dla
naszego miasta, czy gminy Pakosławice, ale przede
wszystkim'dla malutkiej miejscowości Frączków, skąd
Basia pochodzi.

Basia w blasku
olimpijskiego złota
To nie sen, to jawa. Niezwykle
skromna dziewczyna z malutkiego
Frączkowa złotą medalistką paraolimpiady w Sydney. Pierwszy otrzy
mał tę wiadomość trener Basi - Mi

Olimpijska fotka
z australijskim kangurem

rosław Lizner. To z nim Basia kon
taktowała się telefonicznie zaraz po
biegu. Nyski szkoleniowiec miał po

z zawodniczki, jak i jej trenera.
Mirosław Lizner (trener mistrzyni
olimpijskiej)
- Jestem bardzo szczęśliwy z sukcesu,
jaki osiągnęła moja zawodniczka. Po
cichu liczyłem na to, że stać ją na
medal, może nawet złoty. Wykonali
śmy ogromną pracę, ale opłacało się.
Rozmawiałem z Basią osobiście po
biegu i była bardzo zadowolona ze
swojego występu. Teraz czekamy tyl
ko na jej powrót do kraju i do Nysy.
Mieczysław Markiewicz (wójt gmi
ny Pakosławice)~
- Jest to dla mnie osobiście cudowne
wydarzenie. Mieszkanka naszej gmi
ny mistrzynią olimpijską. Tego w hi
storii naszej gminy jeszcze nie było i
chyba długo nie będzie. Przywitamy
naszą mistrzynię godnie, takjak na to
zasługuje. Już dzisiaj z niecierpliwo
ścią oczekujemy na jej powrót.

Phone: (02)

Złoty medal odbił się szerokim echem w Australii, a efektem
znaczki z wizerunkiem naszej mistrzyni olimpijskiej

wody do dumy. To, co wspólnie z
Basią zaplanowali, zostało zrealizo
wane perfekcyjnie. Czas osiągnięty
przez Basię 2:08,40 to nówy rekord
świata w kategorii "Sprawni Razem".'
W oczekiwaniu na Basię i jej
wspomnienia z Igrzysk Olimpijskich
zapytaliśmy mieszkańców naszego
regionu co sądzą o osiągnięciu za
wodniczki MLKS Goświnowice. A
oto co powiedzieli:
Stefan Kowal (dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych w Nysie)

Janusz Sanocki (burmistrz Nysy)
- Przed dwoma dniami otrzymałem od
Basi Bieganowskiej kartkę z pozdro
wieniami z Sydney, a wczoraj dotarła
do nas wiadomość, że Basia zdobyła
złoty medal na paraolimpiadzie. Nie
zwykle się z tego cieszę i gratuluję tej
przemiłej i dzielnej dziewczyniejej suk
cesu. Czekamy na Basię z bukietem
kwiatów i życzymyjej dalszych sukce
sów i wszystkiego najlepszego.
Janusz Korcala (pierwszy trener
Basi Bieganowskiej)

0:3 (22:25,20:25,26:28)

Jastrzębie Borynia - Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle

1:3 (28:26,20:25,22:25,21:25)
Morze Szczecin - KS Nysa

3:2 (25:15,21:25,20:25,25:20,15:13)
Warka Strong Czarni Radom - AZS Indykpol OlsztyiT

3:1 (18:25,25:19,29:27,25:19)

Tabela rozgrywek
1. Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle

5

10

15:2

2. Morze Szczecin

5

10

15:7

3j KS Nysa

5

9

14:4

i punktów

4. Warka Czarni Radom

5

8

12:9

sznicek (KS Nysa), Bartuzi (KS
rsa), Markiewicz (Morze Szcze1), Bednaruk (Warka Strong CzarRadom), Legień (Stolarka Wołoin), Gerymski (Mostostal Azoty
?dzierzyn-Koźla), Świderski (Mo
rtal Azoty Kędzierzyn-Koźle)

5. Stolarka Wołomin

5

7

10:11

6. Galaxia Jurajska AZS Bank
7. Jastrzębie Borynia

5

7

7:10

5

6

6:12

8. Kazimierz Płomień Sosnowiec

5

6

6:13

9. AZS Indykpol Olsztyn

5

6

6:14

10. Stilon Gorzów Wielkopolski

5

6

5:14

Kartka z Sydney przysłana do naszej redakcji przez złotą
medalistkę olimpiady - Basię Bieganowską

- Basia jest absolwentką naszej szko
ły i podopieczną nauczyciela WF Mi
rosława Liznera. Gdy usłyszałem wia
domość, że została złotą medalistką
olimpijską, byłem bardzo dumny tak

- Basia swój pierwszy sukces odniosła
6 lat temu wygrywając biegi uliczne
zorganizowane przez Zdzicha Zielon
kę.

Dokończenie na str. 44
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14-letni Jarosław Pierzchała odniósł życiowy sukces, sięgając w prestiżowych za
wodach Polish Junior Open po III miejsce. Tak wysoko jeszcze żaden, z naszych
golfistów nie doszedł.

Sukces na polu golfowym
Go|f to nowy sport na mapie sportowej naszego miasta. Od blisko
dwóch lat próbują rozpropagować tę
dyscyplinę sportu Zenon i Jarosław
Pierzchała. I trzeba przyznać, iż z

go Jarosława do grona ubiegłorocznych laureatów naszego plebiscytu,
Jak się okazało Jarek nie spoczął
na laurach i startując w tegorocznych
nieoficjalnych mistrzostwach Polski,

cie miejsce. Naszego zawodnika wy
przedzili jedynie - reprezentant
Wielkiej Brytanii - Dennis Heith
oraz Przemysław Piński. Dopiero
czwarty za plecami naszego zawod
nika ukończył zawody syn redakto
ra Persona (prezes Polskiego Związ
ku Golfa) - Jacek.
Takiego wyniku nikt się chyba nie
spodziewał, a już na pewno nie Ja
rek. Tym większe brawa dla naszego
zawodnika.
Wyniki:
Dziewczęta

1. Olga Szmit
2. Marzena Gaik
3. Małgorzata Gwarda
4. Sandra Okupniak
5. Sarah Kisielewski
6. Anna Malepszy

Puchar Polski

2 listopada 2000 .

Siatkćr

Sparing przed Morze

«•
KS Nysa - Górnik Radlin 3:1 (20:25, 25:19, 25:14, 25: E

KS: Adam Kurek, Roman Bartuzi, Paweł Kuciński, Rafał Dymow$l
nuśz Bułkowski, Paweł Reznięek, Piotr Łuka (libero) oraz Michał Ji
ski, Dariusz Ratajczak, Daniel Matoska, Bogusław Mienculewicz,
Ryszard Kruk.
GÓRNIK: Dariusz Luks, Marek Chodakowski, Andrzej Chincz, Jat
Fijoł, Mariusz Terlecki, Dariusz Nahorski, Janusz Taterka (libero,
Jarosław Łasiewicki, Dariusz Jabłoński, Michał Grygiel, Grzegorz 5
trener Andrzej Brzezinka.. _
Spotkanie sędziowali: Ryszard Dietrich (Wrocław) i Andrzej Saloi
(Świdnica).

Mecz pomiędzy KS-em Nysa, a
Górnikiem Radlin toczył się o przy
słowiową pietruszkę, bowiem tak
nysanie, jak i górnicy z Radlina mają
już tylko iluzoryczne szanse na wyj
ście z grupy eliminacyjnej i grę w fi
nale Pucharu Polski.

wych. Na parkiecie pojawili si
tajczak, Matoska i Jaszewski. j
okazało było to słuszne pociągi
bowiem pobudziło to wyraźni
co ospały w pierwszej partii ze
Nysy. Teraz to nysanie wzięli s
swoje ręce i kontrolując pr:

Chłopcy do 14 lat

Medaliści Polish Junior Tour. Pierwszy z prawej w dolnym rzędzie
Jarosław Pierzchała z Nysy.

coraz lepszym skutkiem.
Kilkakrotnie pisaliśmy o startach
naszych reprezentantów, co na pew
no miało wpływ na wybór 14-letnie-

czyli turnieju Polish Junior Open,
odniósł życiowy sukces. Na polu gol
fowym Binowo Park Golf Clubu 14letni golfista z Nysy sięgnął po trze-

1. Dennis Heith
2. Przemysław Piński
3. Jarosław Pierzchała
4. Jacek Person
4. Maksymilian Sałuda
6. Michał Patorski
Chłopcy do 18 lat

1. Frederik Baunsoe
2. Dariusz Czak
3. Ariel Rydlewicz
4. Jakub Ossowski
5. Mariusz Gaik
6. Sebastian Olkiewicz

151
184
185
190
200
271

Krzysztof Centner

Opolska Liga Juniorów

Piłka nożna

Brawa dla gospodarzy
EL-KON N-ART Goświnowice Domaszkowice - Odra Ryan

Opole 0:0

EL-KON N-ART: Bartłomiej Zawada, Paweł Szatanik, Szymon Próba, Syl
wester Piekut, Arkadiusz Gruszecki, Paweł Słowik, Łukasz Czajka, Miro
sław Nogawka (od 80. min Bartłomiej Samek), Łukasz Małejki (od 55. min
Marcin Kliś), Łukasz Adamczyk, Dawid Sliż (od 65. min Krystian Smy
czek), trener Jerzy Uderski.
ODRA RYAN: Jakub Bella, Mariusz Pazowski (od 55. min Radosław Dę
biński), Bartłomiej Jacek, Tomasz Remian, Paweł Chełchowski, Mateusz
Mika, Marcin Wrona, Łukasz Babik, Krzysztof Bul (od 46. min Paweł Grabowiecki), Radosław Maciejewski, Radosław Kucharski, trener Marian
Kaniuka.
Spotkanie sędziowali: Janusz Sztonyk (główny) oraz Tadeusz Wandycz (asy
stent 1.) i Michał Mróz (asystent 2.), wszyscy WS Prudnik.
Mecz wicelidera z liderem wzbudził ogromne zainteresowanie nie
tylko wśród sympatyków EL-KONu N-ART-u, ale także wśród nyskich
kibiców piłki nożnej. Blisko 100-osobowa grupa kibiców oglądała mecz
godny miana meczu rundy jesiennej
w tej kategorii wiekowej. Opolanie
przyjechali do Goświnowić w swo
im najsilniejszym składzie, z repre
zentantem Polski - Radosławem Ma
ciejewskim na czele. Gospodarze
także wystawili swój optymalny
skład. Nic więc dziwnego, że mecz
stał na bardzo wysokim poziomie.
Początkowe minuty meczu nale
żały do gospodarzy, którzy kilkakrot
nie zagrozili bramce rywali. Już w 7.
minucie Dawid Śliż próbował zasko
czyć bramkarza Odry, ale uczynił to
niecelnie. Trzy minuty później Mi
rosław Nogawka sprytnie ograł
dwóch defensorów Odry, ale i jemu
zabrakło szczęścia w decydującym
momencie. Odra pierwszy strzał na
bramkę rywali oddała dopiero w 29.
minucie, a uczynił to najbardziej
doświadczony piłkarz tej drużyny Radosław Maciejewski. Na szczęście
także zawodnik Odry miał rozregu
lowany celownik. Nie minęła nawet
minuta, .a opolanie mieli drugą do
skonałą sytuację do strzelenia bram
ki. Tym razem po strzale pozyskane-

go z Rakowa - Radosława Kucharskiego piłka trafiła w słupek i wyszła
w pole. Najdogodniejszą sytuację do
strzelenia bramki w pierwszej poło
wie mieli jednak gospodarze. W 43.
minucie pozostawiony bez opieki w
polu karnym Odry Słowik przejął
piłkę, ale nie potrafił wyjść zwycię
sko z pojedynku jeden na jeden z
bramkarzem gości. Tak więc w bar
dzo dobrej pierwszej połowie nie
oglądaliśmy żadnej bramki.
Niezwykle emocjonujący był po
czątek drugiej części gry. Najpierw
Łukasz Małejki popisał się bardzo
ładnym strzałem, po którym piłka
trafiła w poprzeczkę bramki opol
skiej Odry, a w rewanżu Marcin
Wrona nie potrafił skutecznie ulo
kować piłki w bramce EL-KON-u,
będąc 5 metrów przed nią. Na ko
lejną akcję, która mogła przynieść
rozstrzygnięcie, czekaliśmy do 56.
minuty. Wtedy to po nieudanej pu
łapce ofsajdowej Łukasz Adamczyk
znalazł się w idealnej sytuacji bram
kowej, uderzył piłkę po ziemi i gdy
wydawało się, że ta nieuchronnie
wpadnie do opolskiej bramki, ku
rozpaczy miejscowych kibiców tra
fiła w słupek i wyszła w pole.
Na tym praktycznie emocje się
skończyły. Grający od początku me
czu na maksymalnych obrotach go-

spodarze zaczęli opadać z sił, a i
Odra nie miała sposobu na rozmon
towanie bloku obronnego rywali. Nic
więc dziwnego, że mecz zakończył
się bezbramkowym remisem. Go
spodarze przyjęli ten wynik z ogrom
nym entuzjazmem, bowiem urwali
punkty niepokonanej do tej pory
Odrze. Opolanie zaś nie bardzcfmogli się pogodzić z takim wynikiem, a
zachowanie po meczu grającego z
numerem 7. Marcina Wrony świad
czy nie o klasie tego zawodnika, tyl
ko o braku podstawowych zasad kul
tury.
Krzysztof Centner

W drużynie gospodarzy na pozycji libero od drugiego set
wystąpił Paweł Kuciński (w niebieskiej koszulce)

Nic więc dziwnego, że mecz ten wydarzeń na parkiecie odnieśl
był odrabianiem pańszczyzny, a-ob . konujące zwycięstwo 3:1. B
serwowali go tylko ci najwierniejsi
dobry blok, trudna zagrywka i
kibice nyskiego zespołu (około 500binacyjna gra w ataku to elet
600 osób).
które zadecydowały o zwyci
W pierwszym secie nysanie gra
naszych siatkarzy.
jąc bez zaangażowania nieoczekiwa
Mecz ten był dla trenera
nie przegrali z ciągnącym się w ogo
generalnym sprawdzianem mc
nie serii "B" I ligi Górnikiem Radlin
ści swojego zespołu przed tri
2025.
pojedynkiem w Szczecinie. F
Trener Kruk widząc, że zawodni
co zaobserwowaliśmy w tym i
cy, którzy rozpoczęli to spotkanie nie
(nie wliczając pierwszego seta
przejawiają większej ochoty do wal
żerny być o form^aszego z<
ki, sięgnął po zawodników siedzą
spokojni. ' .
cych do tej pory na ławce rezerwoKrzysztof Ce

Basia w blasku olimpijskiegoW

A

1 Dokończenie ze str. 43

drugą zawodniczką pokazują, iż był to

W tym momencie zdałem sobie samotny bieg i walka z samym sobą,
sprawę, iż mamy w szkole nie
przeciętny talent. Postanowiłem
jej pomóc i wprowadzić ją na
wyżyny polskiej lekkoatletyki.
Chciałem, żeby trenowała w
Namysłowie u trenera Klima
szewskiego, który wyszkoliłwiele
reprezentantek kraju. Wybrała
Nysę i dziśjest mistrzynią olim
pijską. To duży sukces, ale mo
gła osiągnąć jeszcze więcej, tre
nując u Klimaszewskiego, Tak
mi się przynajmniej wydaje.
Romuald Kłodnicki (prezes
MLKS Goświnowice)
- Oczywiście w klubie wszyscy
bardzo się cieszymy z sukcesu
Basi i z niecierpliwością ocze
kujemy na jej powrót. Wiele
osób składa gratulacje, a dzien
nie odbieram kilka telefonów.
Radośćjest tym większa, ponie
waż Basia to bardzo miła, dow
cipna 19-letnia dziewczyna, któ
rą wszyscy bardzo lubią. Złoty
Prezes obiecał i słowa dotrzymał. Na
medal to ukoronowaniejej cięż
złotą medalistkę oczekuje malutki
kiej kilkuletniejpracy na trenin
dalmatyńczyk o imieniu "Sydney"
gach, obozach Idubowych, obo
zach kadry Polski. Osobiście
byłem przekonany, że wywalczy złoty co oznacza, że w przyszłym roku naj
medal i tylko z niecierpliwością cze lepsze polskie seniorki będą poważnie
zagrożone. Tą drogą chciałbym bar
kałem na potwierdzenie przypuszczeń.
Wynik, a także różnica czasowa nad dzo podziękować wszystkim tym, któ-

rzy wnieśli swój choćby najm.
wkład w ten sukces, a przede i
kim rodzinie, pierwszęmu trei
panu Korcali, obecnemu tret
Mirkowi Liznerowi, trenerom
Polski, Mariuszowi Marfianem
ślę, że to nie koniec sukcesów
ponieważ w tej zawodniczce di
jeszcze olbrzymie możliwości,
stępny rok; podobnie jak obec,
dzie niezwykle udany.
Zofia Bieganowska (mama B
- Bardzo przeżyłam tę WiSdomo.
szczęścia zalały moją twarz, gd
gosia (córka pani Zofii) przekaz
tę wiadomość. Chwilę późnieji
łam zewsząd gratulacje. Najpit
dzwonił pan Lizner, później g
wano mi w pracy. To były nie
sympatyczne momenty. Basiaje
kojną, grzeczną i cichą córk
mam z nią żadnych kłopotów i
wawczych. Chętnie pomaga w ,
chociaż nie bywa w nim za czę
to jednak rozumiem. Sport w
poświęceń.
Małgorzata Bieganowska (s
Basi)
- To ja pierwsza odebrałam tele
Basi. Muszę przyznać, że w dn
gu Basi nie ruszałam się z domi
kałam na pomyślne wieści i do
łam się. Mogłam z dumą przeki
najbliższym.
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2 listopada 2000
Piłka nożna

iłka nożna

II liga
juniorów

Klasa "B"
Grupa I
ES Hajduki Nyskie - Góral Sidzina

Piłka nożna

1: 5

ES Wierzbięcice - Metalowiec Łambinowi2:4

Grupa I

Atom Grądy - Czarni Otmuchów

6:1

LZS Lasowice - LZS Sarnowice

GKS Grodków - Flora Prudnik

2:1

LZS Ligota Wlk. - LZS Frydrychów

Fortuna Mokra Łącznik - LZS Bodzanów

ES Włodary - LZS Regulice

4:3

tlnik Lasocice - LZS Sękowice

9:2

ES Bodzanów ■ LZS Węża

Rolnik Lasocice

12 31 51:15

LZS Regulice

12 25 42:23

Plon Skoroszyce

10 22 39:11

Metalowiec Ł.

11 22 22:13

LZS Bodzanów

11 20 40:27

Góral Sidzina
LZS Wierzbięcice

11

16 24:30

12

16 27:37

LZS Niwnica

11

15 32:21

LZS Węża

11

15 25:24

LZS Włodary

12

14 22:32

Podzamcze Hefajstos

12 12 20:27

Polonia Głuchołazy

12

12 14:22

I. LZS Sękowice

12

6 15:49

I. LZS Hajduki N.

11

1 10:52

Snajperzy wystąp
1 bramki

rosław Orłowski (Rolnik Lasocice)

Ogrodnik Chróścina Nyska - EL-KON N-

Korfantów

4:0

ART II Goświnowice Domaszkowice

Polonia Przylesie - LZS Wojsław

2:1

5:2

Tabela II ligi juniorów

ES Dziewiętlice - LZS Buków

Agfa Prusinowice

12 25 32:18

Strażak-Lipniki

11

LZS Wójcice

12 22 34:23
12 21 27:19

LZS Łąka

12

LZS Jasienica G.

12

17 30:23

12

17 26:25

LZS Dziewiętlice

l.LZS Buków

11

17 21:23

12

16 20:27

.LZS TYzeboszowice

12

13 24:31

!. Sparta II Paczków

12

7 15:29

l.LZS Maciejowice

I.Agro Ujeździec

11
11

Snajperzy wystąp
1 bramek

arcin Wilman (LZS Wójcice)

3. LZS Kubicę

11 27 34:21

4. Góral Sidzina

11 22 44:23

4.

Racławia Racławice 12

41:29

8.

LZS Kałków II

5. LZS Rusocin

11

9. LZS Buków II
10. Atom II Grądy *

5 13:43

12. LZS Sarnowice

10

1

9. Polonia Biała Pr.

12

18

30:29

13. LZS Lasowice

10

1 16:54

10. Czarni Otmuchów

12

14

51:35

11. Fortuna Mokra

12

14

23:28

12. LZS Kałków

11

12

33:34

13. Sudety Burgrabice

12

12

19:40

14. Podzamcze Nysa

12 10
8
11

21:33

15 bramek

15. Flora Prudnik

32:38

Marcin Szczurek (LZS Śliwice)

16. LZS Bodzanów

12

0

22:147

8. LZS Lubiatów

11

14 37:40

5. Czarni Korfantów

12

18 22:22'

9. LZS Biała Nyska

11

11 19:59

6. EL-KON N-ART

12

18 21:21

10. LZS Kamienica N.

11 10 32:38

7.

Sudety Burgrabice

12 18 19:20

11. Paluch Gościce

11

10 22:33

8.

Unia Krapkowice

12 17 25:21

12. Plon Skoroszyce

11

9 28:42

9? Polonia Przylesie

12 16 23:19

19 bramek

13. Ogrodnik Chróścina

11

7 16:47

10. LZS Wojsław

12

Robert Malczyk (RZS Jarnołtów)

14. LZS Morów/Koper.

11

6 13:36

11. Meble Pogoń Prudnik 12 15 17:17

7:40

Snajperzy wystąp

Snajperzy wystąp

14 bramek

Włodzimierz Rabenda (Czarni II Otmuchów)
13 bramek

Przemysław Kołodziej (Delta Bielice)

15. Ruch Zdzieszowice

23 bramki

16. Polonia Biała Pr.

11 bramek

12 bramek

Piotr Kubicz (Unia Reńska Wieś/Frączków)

10 bramek

Tomasz Kruk (LZS Rusocin), Piotr Szkara
dek (LZS Kubicę), Marcin Duszyński (Góral
Sidzina), Damian Marczyk (LZS Dziewiętli

Artur Oleksy (LZS Kałków II), Dariusz Ma
lesa (LZS Lasowice)

11 bramek

10 bramek

Łukasz Rygiel (Polonia Biała Prudnicka)
14 bramek

7 bramek

Marcin Wądrzyk (Unia Głuchołazy)

Dawid Gawlas (LZS Ligota Wielka)

Piłka nożna

Grupa II

1:2

LZS Meszno - LZS Włodary

5:1

Metalowiec Łambinowice - LZS Gryzów

20:1
LZS Pakosławice ■ pauza

LZS Jasienica G.

8 24

64:7

2. Metalowiec Ł.

8 21 79:21

3.

LZS Pakosławice

8 14 32:24
*

4.

LZS Kępnica

8 12 40:32

5.

LZS Meszno

8

6. LZS Włodary

11 24:23

8 11 22:27

9.

LZS Gryżów

8

7:34

1 10:94

Snajperzy wystąp

Piłka nożna

3:2

Klasa "A"

LZS Rzymiany - LZS Makowice

2 :1

LZS Biała Nyska - Unia Reńska Wieś/Frącz
2:1

1:2

1.

Tabela klasy "C"
LZS Polski Świętów
10 26

Sokół Niemodlin - LZS Bąków

5:1

2.

LZS Gryżów

10 23 51:22

Pogoń Łosiów --Victoria Dobrzyń

3 :0

3.

LZS Czarnolas

11 22 49:25

LZS Kamienica Nyska ■ LZS Rusocin

4.

EL-KON N-ART III

10 21 27:16

5.

LZS Gierałcice

10 20 34:17

6. LZS Rzymiany

10 16 25:22

9. LZS Siestrzechowice

9 10 22:27

10. LZS Stary Las

9

9 23:29

9

6 19:42

12. LZS Makowice

11

4 18:42

13. LZS Pakosławice

10

3 11:49

Snajperzy wystąp
34 bramki

Jarosław Janusz (LZS Gryżów)
13 bramek

Arkadiusz Żelesławski (LZS Stary Las), An
drzej Sałamun (LZS Czarnolas)
12 bramek

Karol Zwardoń (LZS Gierałcice)

Leszek Kłos (Polonia Przylesie)
8 bramek

Daniel Sikacki (Unia Krapkowice), Jan Wiznerowicz (LZS Wojsław)
7 bramek

Adam Dziasek (LZS Wojsław), Artur Kulpa
(Czarni Korfantów), Andrzej Spyrka (Sudety
Burgrabice)

5 bramek

nik

12 26:30

9 bramek

3:1

10:1

9

Tomasz Pietrzak (Victoria Cisek)

2:2

LZS Gryzów - LZS Pakosławice

8. LZS Kępnica

13 bramek

Krzysztof Kowalczyk (Budowlani Strzelce
Opolskie)
,
x

GKS Grodków - Atom Grądy

Ogrodnik Chróścina Nyska ■ LZS Wierzb-

10 15 32:32

Marek Wilczek (Polonia Gołuszowice Głub
czyce)

wice Domaszkowice

1:4

LZS Wyszków

15 bramek

LZS Kałków - EC-KON N-ART II Goświno

ków

Goświnowice Domaszkowice

7.

5 17:34

Wojciech Wiluk (Victoria Cisek), Dariusz Ku
kuczka (Budowlani Strzelce Opolskie), Woj
ciech Wicher (EL-KON N-ART Goświnowice
Domaszkowice), Robert Kręgiel (Polonia Przy
lesie), Arkadiusz Kowalczyk (EL-KON N-ART
II Goświnowice Domaszkowice)

LZS Siestrzechowice - EL-KON N-ART III

24:8

12

6 bramek

LZS Wyszków - LZS Czarnolas

11. LZS Mroczkowa

Tabela klasy ”B" juniorów

1.

6 :5

LZS Gierałcice - LZS Polski Świętów 1:1

LZS Mroczkowa ■ pauza

LZS Wierzbno - LZS Kępnica

Krystian Smyczek (EL-KON N-ART II Go
świnowice Domaszkowice), Marcin Kliś (ELKON N-ART II Goświnowice Domaszkowi
ce), Błażej Duda (Unia Reńska Wieś/Frącz
ków)

Piotr Syposz (Góral Sidzina), Marcin Biernat
(Paluch Gościce)

LZS Kępnica - LZS Stary Las

12\ 8 16:27

11 bramek

9 bramek

Klasa "C"

9:19

9 11:24

Snajperzy wystąp

Przemysław Woliński (LZS Janowa), Tomasz
Sztyler (LZS Ligota Wielka)

ce)

0:3

12 12

14. Orzeł Polska Cerekiew 12

Ireneusz Kabała (Czarni II Otmuchów), Mar
cin Pabisek (LZS Śliwice)

GLKS Kamiennik - LZS Jasienica Górna

12 14 16:24

13. Czarni Otmuchów

Bartosz Kołodziej (Delta Bielice)

Tomasz Bobiński (Paluch Gościce)

16 26:28

12. Olimpia Lewin B.

29 bramek

8 bramek

1

idrzej Szostek (LZS Maciejowice), Remiisz Chochorowski (LZS Łąka), Remigiusz
słajko (LZS Trzeboszowice)

9

11. LZS Frydrychów

45:40

4 17:33

bramek

12 23 24:16

55:30

7

bramek

12 24 29:19

Orzeł Branice

20

7

atr Litowiński (Strażak Lipniki)

Budowlani Strzelce

4.

20

GLKS Kamiennik

arcin Hałat (GLKS Kamiennik)

3.

16 26:43

12

LZS Wierzbno

) bramek

16 43:40

12

juniorów

12 25 27:11

11

8. Czarni Korfantów

Klasa "B"

2. Victoria Cisek

11

7. Unia Tbłowice

Piłka nożna

27:7

12 27

19 31:26

7. LZS Dziewiętlice

3631

Andrzej Mastyga (Unia Głuchołazy), Mariusz
Szachniewicz (Atom Grądy)

Tabela ligi okręgowej
1. Polonia Głubczyce

6. Unia Reńska Wieś

53:24

22

9 bramek

5:1

8 19:34

22

15 bramek

4:2

Orzeł Branice ■ Ruch Zdzieszowice

10

12

12

Łukasz Koteluk (Unia Tułowice), Łukasz Bie
lak (Racławia Racławice Śląskie)

nowice Domaszkowice

10 10 16:33

5. Atom Grądy

7.

iriusz Syga (LZS Dziewiętlice)

9 11 26:24

6. GKS Grodków

8.

1 bramek

11 27 64:19

10 13 21:22

lwester Kopcisz (Agfa Prusinowice)
:non Pasławski (LZS Jasienica Górna)

2. EL-KON N-ART II

10 16 30:28

ł bramek

l bramek

11 30 78:20

LZS Karłowice Wlk.

7 15:32
3 18:49

Tabela klasy "A" juniorów
1. Delta Bielice

Paluch Gościce

19 28:26

LZS Meszno

9 17 29:19

■

7.

24 26:15

GLKS Kamiennik

45:5

6.

Tabela grunv "B"
12 28 41:17

9 22

47:23

1:3

LZS Morów/Koper.

10 20 3U:19

61:30

Wacław Peszek (GKS Grodków), Jacek Au
gustyn (LZS Wojsłąw)

2:2

4. LZS Ligota Wielka

1:4

Sudety Burgrabice - EL-KON N-ART Goświ-

12 25
12 24

1:3

tarta II Paczków - LZS Jasienica Górna

skie

10 28 44:12

Sparta Paczków

ES Meszno - LZS Wójcice

1:3

1:2

10 28 50:17

Unia Głuchołazy

10 bramek

P’o Ujeździec - LZS Ikzeboszowice

LZS Kubicę ■ Góral Sidzina

1. Czarni II Otmuchów
2. RZS Jarnołtów
3. LZS Śliwice

3.

5:0

2:1

Unia Krapkowice ■ Budowlani Strzelce Opol

2.

LKS Kamiennik - LZS Łąka

1:1

0:3

5. LZS Janowa

20 bramek

1:2

3:3

LZS Lubiatów - Delta Bielice

42:20

Wojciech Iwaniec (Czarni Korfantów)

Olimpia Lewin Brzeski - Victoria Cisek

ków

27

24

Polonia Gołuszowice Głubczyce - Czarni

Tabela klasy "C"

12

11 bramek

ES Maciejowice ■ LZS Morów/Koperniki

Paluch Gościce - Unia Reńska Wieś/Frącz-

LZS Wojsław

Maksymilian Otfmowski (Sparta Paczków),
Marcin Holczyński (Flora Prudnik), Roman
Orzechowski (LZS Kałków)

>fa Prusinowice - Strażak Lipniki

1:6

1.

21 bramek

Grupa II

3:4

♦

2 :1

1:2

LZS Dziewiętlice - LZS Kamienica Nyska

LZS Kałków II - pauza

12z 5

LZS Kałków - Unia Głuchołazy

Wojciech Nycz (Unia Głuchołazy), Grzegorz
Jarmoliński (Atom Grądy)

iłka nożna

3:0

8:2

Jam Machąh {Plon Skoroszyce)

bramek

3:0

Pogoń Meble Prudnik - Czarni Otmuchów

3:7

23 bramki

nusz Szpak (Rolnik Lasocice), Grzegorz
iroń (LZS Niwnica), Marcin Duraj (Plon
:oroszyce), Henryk Wajdzik (LZS Węża)

1:3

RZS Jarnołtów - LZS Buków II

5 bhunek

rzegorz Mielnik (Podzamcze Hefajstos
fsa)

Polonia Biała Prudnicka - Orzeł Polska Ce
rekiew

LZS Janowa - Czarni II Otmuchów

Snajperzy wystąp

9 bramąk

3:4

ce
2:1
Racławia Racławice Śl. - Unia Tułowice

awomir Mucha (LZS Regulice)

wstian Koczwara(LZS Bodzanów)

LZS Morów/Koperniki - LZS Rusocin

1:3
0:7

5 bramek

I brameit^X.

Plon Skoroszyce - LZS Biała Nyska

4:2

Atom II Grądy - LZS Śliwice

Sparta Paczków ■ Polonia Biała Prudnicka

Tabela klasy' ’B"

3:3

LZS Karłowice Wielkie - Paluch Gościce

-.8:0

LZS Wojsław - Czarni Korfantów
1:6

,

Liga
okręgowa

Podzamcze Nysa - Sudety Spyrka Burgrabi-

1:2

tlonia Głuchołazy - Plon Skoroszyce

Piłka nożna

Klasa "A"
juniorów

Klasa "C"

tdzamcze Hefajstos Nysa - LZS Niwnica

3:3

Piłka nożna

1:1

Tabela klasy "A”

Paweł Chociejowski (Unia Krapkowice), Ma
riusz Pawlak (Polonia Gołuszowice Głubczy
ce), Klaudiusz Jankowski (Victoria Cisek),
Łukasz Stępniewski (Unia Krapkowice),
Krzysztof Mazur (Polonia Biała Prudnicka),
Marek Koszorek (Orzeł Branice)

Piłka nożna

1. LZS Kamienica N.

11 25 38:20

2. Unia Reńska Wieś

11 22 28:13

3.

LZS Rusocin

11 22 28:14

4.

LZS Wierzbnik

11 21 26:20

5. EL-KON N-ART II

11 19 24:10

Klasa "B"
(Prudnik)

6.

Sokół Niemodlin

11

19 31:28

7.

GKS Grodków

11

17 21:18

LZS TFzebina - LZS Twardawa

8. Victoria Dobrzyń

11

17 23:27

Racławia Racławice Śląskie - LZS Zawada

LZS Biała Nyska

11

16 23:17

11

15 23:28

9.

10. LZS Kałków
11. Atom Grądy

11 12 23:30 .

12. Ogrodnik Chróścina

11

13. Pogoń Łosiów

11

4

14. LZS Bąków

11

1 13:37

10 21:33

8:35

Snajperzy wystąp

5 :1

2:1
LZS Dytmarów - LZS Kolnowice

6:0

Partyzant Kazimierz - LZS Grabina/Puszy-

na

0:1

Sudety Moszczanka - Złoty Potok Jarnołtó
0:5

wek

Flora Prudnik - LZS Łąka Prudnicka

24 bramki

11 bramek

14 bramek

Łukasz Galent (LZS Jasienica Górna)

Sebastian Szczepański (LZS Wyszków)

Andrzej Perliński (LZS Wierzbnik)

0:0

20 bramek

10 bramek

12 bramek

Łukasz Rudyk (Metalowiec Łambinowice)

Piotr Sołtysek (LZS Polski Świętów)

Wiktor Szczotka (LZS Kamienica Nyska),
Tomasz Parkoła (Victoria Dobrzyń)

2.

9 bramek

3.

Mariusz Dudek (LZS Rusocin), Wiktor Sypek
(LZS Kamienica Nyska), Jacek Dulski (Sokół
Niemodlin)

4.

Racławia Racławice

5.

Partyzant Kazimierz

10 17 18:16

6.

LZS Zawada

10 16 26:22

7.

Flora Prudnik

10

15 18:15

8.

Sudety Moszczanka

10

13 17:17

9.

LZS Dytmarów

10

9 18:27

14 bramek

9 bramek

Grzegorz Kociołek (LZS Meszno)

Andrzej Rystwej (LZS Siestrzechowice),,
Grzegorz Sztorc (LZS Kępnica)

12 bramek

Łukasz Kwaśnik (LZS Kępnica), Dariusz Sanecki (Metalowiec Łambinowice)
11 bramek

bramek

Andrzej wojdpr (Metalowiec Łambinowice).

iesław Nowak (LZS Meszno), Kazimierz
iś (LZS Morów/Koperniki), Paweł Gołda
trażak Lipniki)

10 bramek

Marcin Kropelnicki (LZS Pakosławice), Łukasz
Podbielski (LZS Kępnica)

8 bramek

Mieczysław Sobków (LZS Gierałcice), Mate
usz Świerad (LZS Gryżów), Piotr Kuś (LZS
Czarnolas), Artur Jankowicz (LZS Kępnica)
7 bramek

Łukasz Nechrebecki (LZS Czarnolas), Stani
sław Łysy (EL-KON N-ART III), Marek Ziół
kowski (LZS Rzymiany)

8 bramek

Marcin Kijanka (Ogrodnik Chróścina Nyska)

Tabela klasy "B"
1. LZS Grabina/Puszyna 10 27 38:11
LZS Łąka Prudnicka 10 26 33:12
1Ó 20 34:15
Złoty Potok

10 17 26:22

7 bramek

10. LZS Trzebina

10

5 18:31

Arkadiusz Kowalczyk (EL-KON N-ART II),
Mariusz Duda (LZS Rusocin)

11. LZS TWardawa

10

4 16:41

12. LZS Kolnowice

10

2 15:48
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Tenis stołowy

Piłka siatkowa

III liga

III liga 45 minut Bustana

Puchar Polski
Grupa A

LZS Kujakowice - Polonia Wołczyn
Amber Starogard Gdański - Aleksandria

Wawel Kraków

(mecz odbędzie się 3.11.2000)

Stal Zawadzkie - Motor Praszka

3:2 (25:19,19:25,25:23,20:25,15:9)

Avia Świdnik - Skra Bełchatów

OKS Olesno - Odra Kędzierzyn-Koźle
5:5

3:0(26:24,25:22,25:21)
Morze Szczecin - Galaxia Jurajska AZS Bank

W spotkaniu zaległym:
LZS Mańkowice - Stal Zawadzkie

5:5

Częstochowa W (25:16,15:25,17:25,19:25)

Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle - AZS In3:0 (25:17,25:22,25:23)

dykpol Olsztyn

Tabela grupy A

Tabela III ligi
1.

Stal Zawadzkie

4

7 25:15

2.

LZS Mańkowice

4

7 24:16

3.

Odra II Brzeg

4

6 25:15

1. Mostostal Azoty K-K.

4

8

12:1

4.

Odra K-Koźle

4

3 19:21

Galaxia Jurajska
3. Avia Świdnik

4

7

10:4

4.

OKS Olesno

4

3 19:21

4

6

7:8

6.

Polonia Wołczyn

3

2 14:16

4

6

6.

LZS Kujakowice

3

2 14:16

5. Indykpol Olsztyn

4

6

7:8
6:’7

8.

Motor Praszka

4

0 10:30

6. Morze Szczecin

4

5

7:10

7. Amber Starogard G.

4

5

6:11

2.

3.

Skra Bełchatów

Siatkówka

liga okręgowa
Siatkówka
juniorek
Puchar Polski
Grupa B
młodszych

8. Wawel Kraków

4

5

5:11

Gwardia Wrocław - Stolarka Wołomin
0:3(18:25,24:26,20:25)

3:0 (28:26,25:19,25:15)

1:3

3:1 (20:25,25:19,25:14,25:12)
KS Jastrzębie Borynia ■ Warka Strong Czar

ni Radom

Gimnazjum 5 Kędzierzyn-Koźle - Dwójka

1:3 (25:23,20:25,24:26,16:25)

MOS Głubczyce ■ Smyk Prudnik

3:0

Lodgar Nysa ■ Sokół Niemodlin

2:3

Stilon Gorzów

8

12:4

2. Warka Czarni Radom

4

7

9:5

3. Jastrzębie Borynia

4

7

10:7

4. KS Nysa

4

6

9:7

4

6

9:7

4

6

6:10

Stolarka Wołomin

6. Kazimierz Płomień

Turniej o Puchar Burmistrza
W dniu

12 listopada 2000 o godzinie 10.00 rozpocznie się

Turniej Piłki Siatkowej Juniorów z okazji Święta Niepodległo

ści o Puchar Burmistrza.
W turnieju wystartują drużyny:

MKS Olavia Oława

KKS Kluczbork
MOS Opole
Bustan Mechanik Nysa

(A
Liga wojewódzka juniorów

Piłka koszykowa

Tabela ligi okręgowej
4

4.

Goście kroczący od zwycięstwa do
zwycięstwa nie dali swoim rywalom
najmniejszych szans, wygrywając
swój kolejny mecz w stosunku 3:0.

MOS Opole - pauza

Tabela grupy B
1.

W Namysłowie miejscowy Mecha
nik podejmował w ramach rozgry
wek III ligi siatkarzy zespół Busta
na Mechanika Nysa.

1:3

Opole

KS Nysa - Górnik Radlin

0:3 (15:25,18:25, 8:25)

MECHANIK: Tomasz Krzesaj, Szymon Kostecki, Bogusław Maryńiak,
Andrzej Wieczorek, Przemysław Bukowski, Sławomir Furmański oraz
Krzysztof Grzyb, trener Tadeusz Nowacki.
BUSTAN MECHANIK: Piotr Szczurek, Sebastian Kukurowski, Jacek
Gmernicki, Mirosław Mierzwiński, Dariusz Kupiec, Wojciech Hreczycho,
Łukasz Ziółkowski (libero) oraz Krzysztof Alberski, Przemysław Smoliń
ski, Jarosław Dunat, trener Henryk Bejczuk.

Ósemka Nysa - MMKS Kędzierzyn-Koźle

Stilon Gorzów Wielkopolski - Kazimierz Pło
mień Sosnowiec

Mechanik Namysłów - Bustan Mechanik Nysa

8:2

7.

Górnik Radlin

4

4

5:12

8.

Gwardia Wrocław

4

4

4:12

Siatkówka

1.

Sokół Niemodlin

3

6

9:3

2.

Lodgar Nysa

3

8:4

3.

MOS Opole

3

4.

3

5.

MMKS K-Koźle
Ósemka Nysa

6.

Gimnazjum 5 K-K.

3

5
5
5
5
4

7.

MOS Głubczyce

3

4

4:6

8.

Smyk Prudnik

3

3

2:9

9.

Dwójka Opole

1

2

3:1

4

7:3

I liga

PKS Brax - VC Skorpion

0:3

VOC Express - TYójka

2:3

Odra Wodzisław - Górnik Zabrze

Fiat GP - Preem

0:3

Arnica Wronki - Pogoń Szczecin

1:2

Tomart^ Art. Sport Reporter

1:3

Polonia Warszawa ■ Widzew Łódź

3:1

Amatorzy - Tygrysy z Nysy

3:1

Orlen Płock - Wisła Kraków

0:5

XYZ 2000 - Pralnia Zieloni

3:0

Ruch Chorzów - Legia Warszawa
Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin

1:4
2:1

GKS Katowice - Ruch Radzionków

3:0

Tabela Ligi Amatorskiej Siatkówki

0:0

1. VOC Express

4

7

11:4

Stomil Olsztyn - Groclin Grodzisk Mazowiec

2. XYZ 2000

4

7

10:3

ki

3. Art.Sport Reporter

4

7

11:6

4. Trójka

4

7

10:5

4. Preem

4

7

10:5

1. Wisła Kraków

6. Tomart

4

7

10:7

2.

7. VC Skorpion

4

6

8:6

3. Legia Warszawa

8. Amatorzy

4

6

6:9

4.

9. Pralnia Zieloni

4

5

7:9

5. Amica Wronki

10. Fiat GP

4

5

3:10

6.

11. PKS Brax

4

4,

1:12

7. Widzew Łódź

11. Tygrysy z Nysy

4

4

1:12

8.

Odra Wodzisław

12 15 11:17

9.

Stomil Olsztyn

12- 15 10:16

Siatkówka

III liga

0:0

Tabela I ligi

Pogoń Szczecin

Polonia Warszawa

Zagłębie Lubin

12 31 ( 32:6
12 26

17:8

12 25

18:7

12 24

17:9

12 21 25:16
12 19 17:14
12 15 19:22

10. GKS Katowice

12 13

11. Groclin Dyskobolia
12. Śląsk Wrocław

12 13 12:16

7:7

12 12 13:19

13. OrlenSSA Płock

12 11

14. Górnik Zabrze

12

Mechanik Namysłów - Bustan Mechanik

15. Ruch Chorzów

12

9 11:22

Nysa

16. Ruch Radzionków

12

7

0:3

13:24

9:22

3:0

Stal Nysa - Karo Strzelce Opolskie

3:0

8 bramek

Mostostal Azoty II Kędzierzyn-Koźle - MOS

Tomasz Frankowski (Wisła Kraków)

I Opole

7 bramek

(mecz został przełożony)

W spotkaniu zaległym:

Robertas Poskus (Widzew Łódź)

Karo Strzelce Opolskie ■ Mostostal Azoty II

6 bramek?

2:3

Kędzierzyn-Koźle

Tabela III ligi

*

Arkadiusz Klimek (Zagłębie Lubin), Grze
gorz Król (Amica Wronki)
5 bramki

1.

Bustan Mechanik

4

8

12:0

2.

Ruch Zdzieszowice

4

7

9:3

3.

Stal Nysa

3

6

9:1

4.

Karo Strzelce Op.

4

5

5:11

5.

Zdrój Głuchołazy

4

5

4:11

6.

Mostostal Azoty II

2

4

6:4

7. Mechanik Namysłów

4

4

4:12

8. MOS I Opole

3

3

2:9

Telefon dyżurny

448-09-31

45:96 (9:17, 6:33,13:25,17:21)

MOS: Bartosz Solnica, Łukasz Horotko (12), Sebastian Klimczyk (3), Jan
Ganczarski, Wojciech Kochman (9), Artur Rudziński (4), Tomasz Nawarecki (9), Sebastian Augustynowicz (8), Piotr Klimczak, trener Dariusz
Nawarecki.
UKS SWW: Arkadiusz Buchajczuk (4), Wojciech Kalika, Mateusz Wilk
(19), Tomasz Jakubek (3), Maciej Lepczyński (30), Mariusz Maczuga, Łu
kasz Grochowski (18), Piotr Małyszewicz (12), Bartosz Matyszczak (10),
trener Zygmunt Wójcik.
.
Spotkanie sędziowali: Jarosław Wyrzykowski (Prudnik) i Jarosław Szwadowski (Prudnik).
Koszykarze nyskiego UKS SWW
od zwycięstwa nad MOS-em Opole
rozpoczęli rozgrywki ligi wojewódzkiej juniorów.
Podopieczni Zygmunta Wójcika
zawsze w Opolu mieli nie lada pro
blemy, żeby zwyciężyć. Tym razem
jednak zwycięstwo przyszło im bar
dzo łatwo.
Spotkanie rozpoczęło się wpraw
dzie od celnego rzutu Kochmana za
dwa punkty, ale prowadzeniem tym
gospodarze cieszyli się tylko dwie
minuty. Odpowiedź naszego ze
społu była natychmiastowa. Czte
ry punkty Małyszewicza oraz jg
punkty z rzutów osobistych Wil- a
ka pozwoliły naszej drużynie ob- ■
jąć prowadzenie 6:2. Goście pró- ■
bowali jeszcze walczyć i po celnym 1
rzucie za
•
I

Był to ostatni tak bliski kontakt z
naszym zespołem, bowiem po celnych rzutach Matyszczaka, Małyszewieża i Wilka prze
waga gości wzrosła
do 7 punktów.

9 10:16

Snajperzy wystąp

Ruch Zdzieszowice - Zdrój Głuchołazy

MOS Opole - UKS SWW Nysa

5:7

Piłka nożna

LAS

Zdeklasowany MOS

7:5
4:11

Paweł Holc (Stomil Olsztyn), Mariusz Nosal
(Orlen Płock), Ryszard Pawlak (Widzew
Łódź), Paweł Kryszałowicz (Amica Wronki),
Marcin Mięciel (Legia Warszawa), Olgierd
Moskalewicz (Wisła Kraków)
4 bramki

Marek Zając (Wisła Kraków), Remigiusz So
bociński (Amica Wronki), Jerzy Podbrożny
(Zagłębie Lubin), Marek Citko (Legia War
szawa), Adam Kompała (Górnik Zabrze)

Gospodarze ani przez moi
nie zagrozili drużynie Bustana,
ra kontrolując przebieg wydarzę
parkiecie zdobywała punkt za p
tern.
W pierwszym secie trener No
ki o pierwszą przerwę dla swe
zespołu ffoprosił gdy na tablicy
ników było już 6:16. Drugiego c
nie zdążył już wykorzystać, bov
po 15 minutach gry było ju:
pierwszym secie. Bustan wygrt
25:15.
W drugim secie było już nieco
cej emocji, a to dlatego, iż goście
co spuścili z tonu. Nie na tyle
nak, żeby choć przez chwilę sti
kontrolę nad wydarzeniami na
kiecie. Podopieczni Henryka Be
ka prowadzili 9:8, 21:13, by wy
tę partię 25:18.
W trzecim secie grali już wy
nie goście, a efektem skuteczne
nyskiej drużyny jest zwycięstw
niecodziennych rozmiarach 25:
W sumie był to jeden z najs
szych meczów rozegranych po
dzy tymi zespołami. Razem z [
rwami pojedynek ten trwał nie:
na 45 minut.
Na tle przeciętnego zespc
Namysłowa Bustan wypadł znak
cie. Świetnie spisywali się dośw
czeni zawodnicy - Szczurek i M
wiński. Dzielnie im sekundował
bastian Kukurowski, Dariusz Ku
i Wojciech Hreczycho.

Oby takich akcji w
wykonaniu naszych
zawodników
nie brakowało
w tym sezonie

Bezpieczny dystans
trzy punkty (ponownie Kochmana)
nasi zawodnicy utrzymali w pierwprzewaga nyskiego zespołu stopnia- szej kwarcie, którą wygrali 17:9.
ła do jednego punktd.
'
W drugiej kwarcie oglądaliśmy

Zapraszamy na derby
7 listopada 2000 roku o godzinie 18.00 w hali sportowej Ze

społu Szkół Mechanicznych w Nysie rozegrane zostanie spo
tkanie derbowe o mistrzostwo III ligi siatkarzy pomiędzy ze
społami:

Bustan Mechanik Nysa - Stal Nysa
Wszystkich sympatyków piłki siatkowej serdecznie zapraszamy

koncertową grę naszego zespól
którym to pierwsze skrzypce ;
Maciej Lepczyński i Łukasz <
chowski. To po ich udanych rzu
przewaga nyskiego UKS SWW
sła z minuty na minutę. Gospod
w tej kwarcie tylko dwukrotnie
fili do kosza, ale za to za trzy pu
po celnych rzutach Sebastiana
gustynowicza. Nie zmieniło to
nak faktu iż nysanie rozgrom:
drugiej kwarcie gospodarzy, wy
wając tę odsłonę 33:6.
W przerwie trener Zygmunt1
cik mógł na spokojnie analizę
spotkanie, bowiem jego podopi
ni prowadzili wysoko 50:15.
Drugą część spotkania nysej
.szykarze rozpoczęli podobnie j
pierwszą odsłonę tego pojedy:
Szybkie kontrataki wykańcz
efektownymi wsadami Lepczyń:
go, Matyszązaka i Witka mu:
przypaść do gustu miejscowy^!
com. Przy stamo»21:19 trener I
munt Wójcik zacząłseksperyjne
wać ze składem, traktując ten ri
jako dobry poligon doś^adcz
dla zawodników rezerwowych. £
ki temu gospodarze uratował
przed kompromitującą pora
chociaż wynik 45:96, także nie
stawia drużynie z Opola zbyt w
kiej noty.
Podbudowani udanym wystę
w sobotę nyscy koszykarze w
dzielę pokonali po dogrywc
Otmuchowie miejscowy MKS 9!
Był to mecz w ramach rozgrywel
wojewódzkiej seniorów.
Naszych koszykarzy zobaczyr
Nysie już w najbliższą soBotę w
przy ulicy Krawieckiej (Szkoła 1
stawowa nr 3), gdzie zostanie r
grany mecz o mistrzostwo ligi w
wódzkiej juniorów, pomiędzy n
scowym UKS SWW, a Startem
brodzień. Początek spotkania o
dżinie 16.00.
Krzysztof Cent

W następnym numerze:
- wywiad z naszą mistrzynią olin
ską Barbarą Bieganowską
- podsumowanie rundy jesienn
hokeju na trawie
- aktualne tabele rozgrywkowe
- o meczu KS Nysa - Warka Sti
Czarni Radom
- mecz z liderem, czyli Polonia I
- MEC Sławięcice
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iórą pole i zagrywka

ZET

idgar Dako Nysa - Sokół Niemodlin
2:3 (15:25,25:18,16:25,25:21,11:15)

JDGAR DAKO: Izabela Snitczuk, Marta Kołodziej, Alicja Potyra, Marta
szczyszyn, Paulina Sawicka, Katarzyna Naziębło, Agnieszka Sawioka
bero) oraz Agata Pięt, Katarzyna Marszałek, trener Andrzej Roziewicz.
)KOŁ: Patrycja Frach, Agnieszka Paszek, Kamila Szczotka, Olga SataMagdalena Wołowiec, Małgorzata Krutak, trener Jan Janik.

Zwycięzca rundy nr 23

W meczu o mistrzostwo ligi wojesię z rąk. Na szczęście w odpowied
idzkiej juniorek młodszych siatnim momencie obudziła się Izabela
rki Lodgaru Dako Nysa podejmoSnitczuk. To za sprawą jej atomo
iły we własnej hali drużynę Sokowych zbić udało się zniwelować prze
Niemodlin.
wagę niemodlinianek do jednego
Zapowiadał się bardzo emocjonupunktu (10:11). Nie pomógł nawet
y pojedynek. Z jednej strony nyczas, o który poprosił szkoleniowiec
Kazimierz Zawiasa
aki dysponujące mocnym atakiem z Niemodlina, bowiem chwilę póź
Mańkowice
cutecznym blokiem,
niej było już 14:11 dla gospodyń. Jan
irugiSj żywe jak
Janik się długo nie zastanawiał i naW dzisiejszym numerze podsu
:bro w obronie
tychmiast poprosił o kolejną przerwę
mowujemy kupon nr 23 poświęcony
emodlinianki,
dla swojego zespołu.
Igrzyskom Olimpijskim Sydney
dodatek dyspoTym razem była to
2000, a konkretnie turniejowi hoke
jące piorunującą
już zdecydowanie
grywką.
efektywniejsza ja na trawie mężczyzn. Najwięcej
punktów w tej rundzie - 21 (5) uzy
Początek pierw- ‘
przerwa, bowiem
skał Kazimierz Zawiasa z Mańkoej partii był wyudało się niemownany, ale przy
dliniankom dojść wic i w nagrodę otrzyma od nas pa
miątkowy kubek. Najgęrszy wynik
tnie 3:3. zaczęło
rywalki na jeden
tej rundy to 5 punktów (0), uzyska
tankować przypunkt (22:21).
ny przez Adama Żywakowskiego z
:ie w nyskim ze| Na szczęście dla
Nysy. W sumie otrzymaliśmy 58 ku
Qle. Niemodligospodyń ostatponów.
hnki zdobyły
Pod siatką
Lista rankingowa:
iewięc punktów a
zawodniczki
1403 pkt. (43) - Stanisław Wierzbanowski (Ja
zędu i pr-ałjtozLodgaru. Od
: nic już nie tłte^K
sienica Dolna)
------------* 3'lewej: Alicja Potyra, Paulina
'•w
1370 pkt. (36) - Szymon Artwik (Nysa)
>»j£n odebrać
Roziewicz i Izabela Snitczuk
'ycięsttyaw tym 1367 pkt. (34) - Łukasz Artwik (Nysa)
1346 pkt. (36) - Władysław Artwik (Nysa)
cie. OsteMecznie
irwszy set zakończył się zwycię
1315 pkt. (32) - Marianna Artwik (Nysa)
nie minuty tej partii należały już do
żeni Sokoła 25:15.
1308 pkt. (26) - Zbigniew Motyka (Nysa)
nich, a konkretnie do Pauliny Ro
W drugim secie do stanu 13:12
1303 pkt. (32) - Krzysztof Zawadzki (Hajdu
ziewicz, która skutecznymi atakami
vała twarda wyrównana walka,
ki Nyskie)
zakończyła tego seta.
źniej do głosu doszły gospodynie,
1293 pkt. (37) - Mateusz Malec (Nysa)
Tie-break to zawsze loteria. Nie
1255 pkt. (36) - Krzysztof Goździela (Nysa)
ejmując trzypunktowe prowadzeinaczej było i tym razem. Początek
: (15:12). Trener Janik natych1252 pkt. (41) - Grażyna Bortniczuk (Głucho
decydującej partii należał do dziew
ast wezwał swoje zawodniczki do
cząt z Nysy. Przy stanie 4:1 dla Lod łazy)
1252 pkt. (29) - Jan Domski (Paczków)
bie. Nic to jednak nie pomogło,
garu Jan Janik poprosił swoje dziew
n bardziej, że będąca chwilę póź1251 pkt. (38) - Krzysztof Mizerski (Nysa)
częta do siebie. Kilka szybkich uwag
:j na zagrywce Marta Jaszczyszyn trenera Sokoła zrobiło swoje i z wy
1248 pkt. (20) - Robert Domski (Paczków)
pełniła reszty. Pięć punktów zdo1234 pkt. (44) - Witold Kuźniar (Nysa)
niku 4:1, zrobiło się 5:9. Nysanki nie
tych przez najbardziej doświad1232 pkt. (45) - Bożena Wierzbanowska (Ja
rezegnowały. Nie tylko odrobiły stra
sienica Dolna)
iną siatkarkę nyskiego zespołu
ty, ale i wyszły na prowadzenie 10:9.
lnie przyczyniło się do zwycięstwa
1224 pkt. (43) - Dawid Goliński (Nysa)
I w tym momencie chyba za szybko
drużyny 25:18.
1197 pkt. (31) - Łukasz Czyż (Bodzanów)
uwierzyły, że zwycięstwo mają w kie
1174 pkt. (37) - Sebastian Warnacki (Paczków)
Trzeci set rozpoczął się od prowaszeni. Ambitne niemodlinianki po
1173 pkt. (32) - Adam Żywakowski (Nysa)
ęnia niemodlinianek 3:0. Nysanki
goniły nyski zespół zagrywką i nie
■skawicznie jednak odrobiły stra1169 pkt. (40) - Rafał Domski (Paczków)
oczekiwanie, acz zasłużenie sięgnę
Przy stanie 4:4 w nyskim zespole ły po zwycięstwo.
1135 pkt. (31) - Wiesław Mizerski (Nysa)
:zęły się problemy, zwłaszcza z
1134 pkt. (35) - Marcin Cymbalista (Nysa)
Powiedzieli po meczu:
’rywką, z czego skrzętnie skorzy1134 pkt. (34) - Jan Goliński (Nysa)
Andrzej Roziewicz (Lodgar Dako)
ły rywalki, obejmując prowadze1129 pkt. (36) - Anna Wandzel (Paczków)
- Przegraliśmy z bardzo dobrym, a co
: 12:7. Przy stanie 8:14 trener Ro1120 pkt. (32) - Łukasz Erazmus (Otmuchów)
najważniejsze walczącym zespołem z
wicz poprosił o przerwę dla swo- Niemodlina. My zaś rozegraliśmyjed
1119 pkt. (38) - Jacek Gmernicki (Nysa)
;o zespołu. Nic to jednak nie dało,
1119 pkt. (34) - Dariusz Gąsior (Nysa)
no z najsłabszych spotkań w tym se
kół zwyciężył 25:16 i był coraz bliż- zonie. Dziewczęta nie podjęły walki.
1113 pkt. (33) - Tadeusz Sobczak (IUłowice)
' końcowego sukcesu.
1104 pkt. (31) - Jerzy Czerniak (Nysa)
Tak wielu błędów w przyjęciu zagryw
W czwartym secie przy stanie 5:6 ki, jak i samej zagrywce nie popełnili
1103 pkt. (34) - Anna Biernacka (Lasocice)
1095 pkt. (33) - Józef Zawiasa (Mańkowice)
śmy już dawno.
1088 pkt. (34) - Tomasz Konstanty (Nysa)
Szkoda, bowiem
1088 pkt. (30) - Stanisław Szpala (Niemodlin)
rywal był w na
1088 pkt. (26) - Ryszard Wandzel (Paczków)
szym zasięgu.
1076 pkt. (33) - Tomasz Kowalczyk (Paczków)
Jan Janik (So
1059 pkt. (36) - Zbigniew Szczepaniak (Nysa)
kół Niemodlin)
1039 pkt. (24) - Zbigniew Krupa (Wierzbno)
- Wygraliśmy to
spotkanie za- • > 1036 pkt. (29) - Alan Szpala (Niemodlin)
1036 pkt. (27) - Paweł Szpala (Niemodlin)
grywką i grą w
1025 pkt. (33) - Kazimierz Zawiasa (Mańkowice)
polu. To były na
1008 pkt. (28) - Piotr Goździela (Nysa)
sze atuty. Wie
1000 pkt. (36) - Justyna Gaweł (Nysa)
działem, że zespół
997 pkt. (32) - Joanna Chromik (Paczków)
z Nysy jest od nas
A
1
995 pkt. (31) - Janusz Czerniak (Biała Nyska)
lepszy w ataku i
983 pkt. (30) - Waldemar Bąkowski (Nysa)
bloku, dlatego
954 pkt. (23) - Piotr Romanik (Hajduki N.)
nie kazałem ska
951 pkt. (29) - Mieczysław Pierzchała (Wierzbno)
kać do podwój
947 pkt. (27) - Szymon Makuch (Skoroszyce)
nego bloku, ogra
928 pkt. (31) - Mikołaj Mirowski (Niemodlin)
niczając się do
pojedynczego, a J845 pkt. (21) - Roman Kijas (Nysa)
795 pkt. (17) - Sylwester Pawlus (Biskupów)
szansy na zwycię
788 pkt. (33) - Paweł Płończak (Nysa)
stwo szukałem w
785 pkt. (9) - Krzysztof Maleńczak (Burgra/rener Sokoła Niemodlin - Jan Janik w czasie
&rze, obronnej
bice)
jednej z przerw, o którą poprosił
swojego zespołu.
783 pkt. (26) - Roman Nastał (Nysa)
Udało się. Dziew760 pkt. (27) - Franciszek Opięła (Opole)
~
*
częta broniły wymodlinianki zdobyły pięć punk- śmienicie, a efektem ich gry jest bar751 pkt. (17) - Zbigniew Bychawski (Grądy)
1 z rzędu i ich przewaga wzrosła dzo cenne zwycięstwo nad niezwykle
748 pkt. (33) - Arkadiusz Trzaska (Nysa)
sześciu punktów. To był sygnał dla groźnym rywalem. 739 pkt. (37) - Marek Pudło (Nysa)
dgaru, że zwycięstwo wymyka mu
Krzysztof Centner
727 pkt. (28) - Szymon Palys (Nysa)

tipi ’

714 pkt. (30) - Józef Sadłowski (Kępnica)
660 pkt. (29) - Mariusz Kwiecień (Paczków)
654 pkt. (29) - Piotr Radimersky (Tułowice)
624 pkt. (30) - Łukasz Małejki (Nysa)
585 pkt. (26) - Tomasz Drzewiecki (IUłowice)
560 pkt. (27) - Arkadiusz Zając (Nysa)
557 pkt, (19) - Tomasz Żyrek (Kamienica N.)
543 pkt.’(21) - Elżbieta Michoń-Zając (Nysa)
482 pkt. (10) - Leszek Janost(Nysa)
459 pkt. (22) - Zbigniew Drzewiecki (Tułowice)
448 pkt. (21) - Mateusz Mirowski (Niemodlin)
438 pkt. (16) - Michał Nalborski (Nysa)
4t6 pkt. (19) - Paweł Kowalik (Nysa)
399 pkt. (18) - Grażyna Tarnawska (Burgrabice)
j
399 pkt. (9) - Krzysztof Thorn (Nysa)
396 pkt. (14) - Joachim Gallus (Paczków)
395 pkt. (19) - Wojciech Budzicz (Nysa)
366 pkt. (44) - Dariusz Jadzyn (Hajduki N.)
358 pkt. (18) - Piotr Smoter (Nysa)
347 pkt. (20) - Bartłomiej Bocheński (Nysa)
340 pkt. (19) - Grzegorz Dereń (Jasienica G.)
332 pkt. (22) - Marcin Bocheński (Nysa)
310 pkt. (22) - Marek Bortniczuk (Głuchołazy)
307 pkt. (19) - Dawid Cymbalista (Nysa)
305 pkt. (11) - Sabina Kuźniar (Rusocin)

285 pkt. (21) - Marcin Jastrzębski (Nysa)
282 pkt. (17) - Michał Kubicz (Frączków)
266 pkt. (17) - Mirosław Merta (Nysa)
260 pkt. (4) - Katarzyna Babieć (Biskupów)
258 pkt. (6) - Adam Raczyński (Reńska Wieś)
252 pkt. (0) - Marcin Czyż (Bodzanów)
250 pkt. (15) - Piotr Kubicz (Frączków)
206 pkt. (21) - Dariusz Dziasek (Kamienica N.)
161 pkt. (19) - Krzysztof Jarmoliński (Goraszowice)
129 pkt. (12) - Bartłomiej Galik (Grądy)
128 pkt. (16) - Andrzej Janocha (Nysa)
126 pkt. (12) - Daniel Tomas (Jasienica G.)
■119 pkt. (19) - Sławomir Janik (Kamienica N.)
113 pkt. (9) - Jarosław Dutka (Nysa)
108 pkt. (12) - Marcin Nowak (Nysa)
103 pkt. (17) - Zdzisław Sługocki (Nysa)
88 pkt. (12) - Piotr Basara (Nysa) ■
82 pkt. (5) - Dariusz Grzegocki (Nysa)
78 pkt. (11) - Jolanta Janocha (Nysa)
51 pkt. (12) - Piotr Hasz (Jasienica Górna)
31 pkt. (9) - Damian Wicher (Prudnik)
29 pkt. (8) - Wojciech Woźniak (Nysa)
24 pkt. (6) - Jan Rusinek (Jasienica Dolna)
22 pkt. (5) - Piotr Kopa (Nysa)
- 35 pkt. (4) - Mateusz Zyzak (Nysa)
Krzysztof Centner

Kupon nr 38
*
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•

suma małych punktów

suma małych punktów

Termin przysyłania kuponów: 10.11.2000

Nadawca:

Wyjaśniamy niejasności
W odpowiedzi na list pana Łukasza Czyża z Bodzanowa informujemy, iż
po reklamacji (słusznej) pana Władysława Artwika, dopisaliśmy 15 punk
tów Szymonowi i 3 punkty Władysławowi, za rundę poświęconą żużlowej
Grand Prix, natomiast w sprawie państwa Domskich celowo nie dodaliśmy
punktów za rundę poświęconą europejskim pucharom, gdyż nie bardzo wie
dzieliśmy jak te kupony liczyć. Po wyjaśnieniu dokonanym przez Pana Ra
fała Domskiego postanowiliśmy przyznać zaległe punkty rodzinie Domskich.
Redakcja

Piłka siatkowa

Liga wojewódzka seniorek

Metamorfoza Lodgaru
MOS Kluczbork - Lodgar Dako Nysa
0:3 (22:25,24:26,20:25)

MOS: Krystyna Zator, Bożena Szajda, Anna Kużawka, Monika Tiirek, Ewe
lina Pilżyc oraz Karolina Wasiak, trener Mariusz Łysiak.
LODGAR DAKO: Monika Wojtowicz, Izabela Snitczuk, Marta Kołodziej,
Agata Herman, Marta Jaszczyszyn, Paulina Roziewicz, Barbara Herman
(libero) oraz Katarzyna Naziębło, trener Andrzej Roziewicz.
W niedzielny poranek 29 paź
dziernika w nie najweselszych na
strojach po sobotniej wpadce (przy
pomnimy nieoczekiwana porażka z
Sokołem Niemodlin) siatkarki Lod
garu jechały na mecz o mistrzostwo
III ligi do faworyta rozgrywek MOS-u Kluczbork. Zespołu, który
już w ubiegłym sezonie zgłaszał swo
je aspiracje do II ligi.
Jak się jednak okazało nysanki nie
przestraszyły się przeciwniczek, ani
też miejscowych kibiców i podjęły
walkę z rywalem. Walczono zażar
cie o każdą piłkę. Nikt nie zamierzał
odpuścić. Podopieczne Andrzeja
Roziewicza bardzo dobrze grały w
polu i na przyjęciu, zwłaszcza Pauli
na Roziewicz, Izabela Snitczuk i

Barbara Herman. W ataku i bloku
brylowały Marta Kołodziej, Agata
Herman i Monika Wojtowicz. Gdy
.do tego dodamy perfekcyjne roze
granie Marty Jaszczyszyn to nic
dziwnego, że doszło do miłej niespo
dzianki, w postaci zwycięstwa naszej
drużyny 3:0.
Po meczu wreszcie uśmiech zago
ścił na twarzy nyskiego trenera. Cieszę się, że dziewczęta pokazały, iż
naprawdę dużo już potrafią. Szkoda
tylko tego sobotniego meczu z Soko
łem, ale jeszcze raz potwierdziła się
opinia, iż kobieta zmienną-jest. Na
koniec chciałbym przeprosić kibiców
za zbyt duże emocje z mojej strony w
czasie meczu z Niemodlinem.
Krzysztof Centner

Nie zwlekaj
wynik meczu i strzelców bramek
podaj zaraz po zakończeniu spotkania
.

2 listopada 2000
Piłka nożna

Piłka nożna

Opolska Liga
Juniorów

Piłka nożna

Klasa "B"
Opole

II liga
Górnik Łęczna - KSZO Ostrowiec Święto

Polonia Nysa - KKS Kluczbork

0:4

LZS Tłustoręby - LZS Sławice

5 :3

Gwardia Opole - ZKS Górażdże

0 :3

LZS Malerzowice - LZS Karczów

3:2

Ruch Zdzieszowice - Meble Pogoń Prudnik
1:1

«

EL-KON N-ART Goświnowice - Odra I Opo

le

Tempo Opole ■ Rolnik Bielice

Odra CPN Kędzierzyn-Koźle - Start Namy

1:4

LZS Komprachcice - LZS Ligota Tułowicka
5:1

Unia Krapkowice - Małapanew Ozimek
2:3
Włókniarz Kietrz - Willich Fortuna Głogó-

0:1

wek

Tabela I ligi junioró'W

1.

LZS Mechnice

9 25 47:13

LZS Malerzowice

9 20 35:16

3.

Polonia Prószków

9

18 29:19

4.

LZS Komprachcice

9

15 21:14

5.

Delta Bielice

9 12 21:37

6.

LZS Karczów

9 10 21:31

LZS Tłustoręby

9 10 21:34

11

31

61:7

7.

2.

EL-KON N-ART

11 25

29:5

8.

Tempo Opole

9

9 20:21

3.

ZKS Górażdże

11 23 20:11

9.

LZS Sławice

9

8 26:31

9

8 16:23

5. Małapanew Ozimek

14:9

20

10. LZS Przysiecz

-11

19 21:19

11. LZS Ligota Tiłowicka 10

11

18 17:22

Piłka nożna

6. Polonia Głubczyce
7.

Odra CPN K-Koźle

11

16 15:16

8.

Start Namysłów

11

15 16:14

9. KKS Kluczbork

11

15 18:23

10. Ruch Zdzieszowice

11

14 22:23

11

9 13:22

14. Unia Krapkowice

11

8

8:18

15. Włókniarz Kietrz

11

5

6:28

Skalnik Gracze - Sokół Niemodlin

16. Gwardia Opole

11

3

7:36

LZS Skarbiszów ■ LZS Komprachcice

trampkarzy
2:0

Unia Tułowice - LZS Niewodniki

10: 0
2 :1

LZS Mechnice ■ LZS Karczów

LZS Skorogoszcz - Gazownik Wawelno

3:0 w-o.
Tabela ligi trampkarzy
1.

Skalnik Gracze

9 24 42:11

Willich Fortuna Głogówek - TOR Dobrzeń

2.

LZS Komprachcice

9 23 38:11

Wielki

1:0

3.

Sokół Niemodlin

9 20

Włókniarz II Kietrz • Unia Thłowice

3 :1

4.

Unia Tblowice

9 18 41:19

KKS Kluczbork - MKS Gogolin

2 :0

5.

LZS Skorogoszcz

9

3 :1

LZS Kuniów - Skalnik Tarnów Opolski

33:8

14 26:20

6.

LZS Skarbiszów

7.

LZS Niewodniki

9

8

8.

Gazownik Wawelno

9

6 15:36

9.

LZS Mechnice

9

3

8:30

9

1

8:52

9 13 24:19

10. LZS Karczów

7:36

1:0

Małapanew Ozimek - Skalnik Gracze 1:2

Tabela IV ligi
1. Willich Fortuna

14 36 45:12

2. MEC Sławięcice

14 36

3.

Skalnik Gracze

4. Włókniarz II Kietrz
5. Śląsk Łubniany
6.

Odra K-Koźle

7. KKS Kluczbork

8.

Metal Kluczbork

34:5

Piłka nożna

Klasa "A"

14 29 39:13
14 26 26:17

Grupa III

14 23 31:19

LZS Pawłowiczki - Willich Fortuna II Walce

13 20 18:11

14 20 22:18

3:2
LZS Ścinawa Nyska - LZS Gościęcin 3:1

14 19 24:22
Unia Głuchołazy ■ Górnik Januszkowice

9. TOR Dobrzeń Wlk.

14 19 20:20

10. MKS Gogolin

14 17 15:20

11.Polonia Nysa

14 16 21:29

12. LZS Kuniów

14 15 14:33

0:1

13. BTP Brzeg

14

14 18:37

Victoria Żyrowa • MEC II Sławięcice 5:1

2:1

Orzeł Dzierżysław - Start Bogdanowice

14. Unia Tułowice

14 13 19:26

Rolnik Lewice - Otmęt Krapkowice

15. Motor Praszka

13

Cukrownik Baborów - pauza

16. Skalnik Tarnów Op.

14 13 16:27

17. Sparta Paczków

14 13 12:38

18. Małapanew Ozimek

14

13 16:26

3 :0

Tabela klasy "A"

8 ’15:32

Snajperzy wystąp

1. Willich Fortuna

10 23 33:13

2. LZS Gościęcin

10 -20 18:13

19 30:18

3.

Start Bogdanowice

11

Zygmunt Bąk (Skalnik Gracze)

4.
5.

MEC II Sławięcice
LZS Ścinawa Nyska

10 16 17:17

11 bramek

6.

Otmęt Krapkowice

10 15 17:20

Radosław Grądowski (MEC Sławięcice),
Mariusz Kowalczykowski (Metal Kluczbork)

7.

Orzeł Dzierżysław

10 14 18:10

8.

Rolnik Lewice

10 14 18:18

10 bramek

9.

Cukrownik Baborów

10 11 12:16

Tomasz Rabanda (Willich Fortuna Głogó
wek), Dariusz Zawalniak (MEC Sławięcice)

10. Unia Głuchołazy

10 11 18:24

11. LZS Pawłowiczki
12. Victoria Żyrowa

10 11 16:31

15 bramek

8 bramek

Wojciech Ścisło (Śląsk Łubniany), Józef
Włoszczyński (Willich Fortuna Głogówek)

10 15 22:18

10 10 21:29

13. Górnik Januszkowice 11

6 10!23

Snajperzy wystąp

7 bramek

11 bramek

Robert Zakrawacz (MKS Gogolin), Wiesław
Wojdyła (Willich Fortuna Głogówek), Dawid
Nowacki (Metal Kluczbork), Jarosław Wolański (Willich/Fórtuna Walce Głogówek),
Krzysztof Pajkos (Włókniarz II Kietrz)

Ryszard Anto&czyszyn (Start Bogdanowice)

6 bramek

Krystian Golec (Śląsk Łubniany), Tomasz
Begar (KKS Kluczbork), Aleksander Mat
kowski (Skalnik Gracze), Piotr Kramczyński
(Unia Tułowice), Adrian Lutecki (Polonia
Nysa)
5 bramek

Jarosław Burba (MKS Gogolin), Mariusz Bort
nik (Śląsk Łubniany), Marcin Wilczek (Skal
nik Gracze), Dariusz Hasz (Polonia Nysa)

Numer

8 pi

0:3

Numer

7 Pi

-

Numer

6pl

3:0

Smyk Prudnik ■ pauza

4:1

Perła Polonia Bytom - Lech Poznań * 3:1
KS Myszków - Zagłębie Sosnowiec
Górnik Polkowice - ŁKS Łódź

2:0
1: 0

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Hetman Za
2:2

mość

W spotkaniach zaległych:
1:1

Górnik Łęczna ■ ŁKS Łódź

1:1

Tabela ligi wojewódzkiej

1.

MMKS K-Koźle

2

4

6:0
6:0

1.

Lodgar Nysa

2

4

3.

Smyk Prudnik

2

2

0:6

4.

Dwójka Opole

1

1

0:3

4.

MOS LO Kluczbork

1

1

0:3

Numer

5 pl

Numer

4p

Numer

3p

Numer

2p

Numer

1P1

Tenis stołowy

Trenerzy

IV liga
LZS Głuszyna - Siódemka Brzeg

Numer

7pl

Numer

5p

Numer

3 pl

Numer

2 pl

Numer

1P1

6:4

8 bramek

Jan Kapolka (Willich Fortuna II Walce)
6 bramek

Jerzy Ryncarz (Victoria Żyrowa), Krzysztof
Cyroń (Rolnik Lewice), Bogdan Wajdzik
(LZS Ścinawa Nyska), Dawid Niemczyk (Wil
lich Fortuna II Walce), Piotr Ludwiniak (Unia
Głuchołazy)
5 bramek

Rafał Pomiotło (Orzeł Dzierżysław), Daniel
Żuchowicz (LZS Ścinawa Nyska)
4 bramki

Krzysztof Kozioł (LZS Ścinawa Nyska)

łowice

Górnik Polkowice

15 34 28:16

2. Ryan Odra Opole

15 33 27:10

3. Fameg Radomsko

15 33

4. Włókniarz Kietrz
5. KSZO Ostrowiec Św.

15 24 18:11

1.

15 24 15:14

14 23 17:10

7. Polar Wrocław
8. Świt Nowy Dwór M.

15 22 26:19

9. Ceramika Opoczno

15 21 16:14

10. Polonia Perła Bytom

15 21 14:13

11. Hetman Zamość

15

Victoria Chróścice - Sokół I Ptakowice

Numer

12 p

Numer

10 p

Numer

8 pi

Numer

7pl

Numer

6 pl

9:1

0 :10

LZS Racławiczki - Orzeł Branice

Sokół II Ptakowice - Start Dobrodzień
2:8
LUKS Jasienica Dolna - pauza

15 22 23:21

18 19:19

Uczniowie - Sportowcy

8:2

21:8

GKS Bełchatów

6.

1:4

BTP Brzeg - Sparta Paczków

10 p

MMKS Kędzierzyn-Koźle ■ Dwójka Opole

LZS WKS Odra III Brzeg - Polonia II Kar

13. Meble Pogoń

1:1

Numer

kobiet

Ceramika Opoczno - Stal Stalowa Wola

Tabela II ligi

14 12:19

Odra Kędzierzyn-Koźle.- Metal Kluczbork

0:0
*

Liga

13 15:22

'

Włókniarz Kietrz - Dolcan Ząbki

1:1

11

3:0
1:0

0:0

Ceramika Opoczno ■ Lechia Gdańsk

11

MEC Sławięcice • Motor Praszka
Śląsk Łubniany ■ Polonia Nysa

1
12 p

Perła Polonia Bytom - Ryan Odra Opole

12. Odra II Opole

IV liga

Lechia Gdańsk ■ Ryan Odra Opole

7 20:38

11. Polonia Nysa

Piłka nożna

1:2

RKS Fameg Radomsko ■ Tłoki Gorzyce

Odra I Opole

11

Sportowcy

LO Kluczbork - Lodgar Nysa

1.

4. Willich Fortuna

Polar Wrocław - GKS Bełchatów

1:0

2.

2000

-

Numer

Tabela klasy "B"

1: 4

PLEBISCYT

0:0

krzyski

LZS Przysiecz - pauza

2:1

Odra II Opole - Polonia Głubczyce

Liga
wojewódzka

10:0

Polonia Prószków - LZS Mechnice

0:0

słów

Siatkówka

Tabela TV ligi
1.

Odra III Brzeg

5

8 32:18

Numer

5 pl

2.

LUKS Jasienica Din.

4

7 29:11

Numer

4P

7 33:17

12. Górnik Łęczna

15 18 17:20

3.

Start Dobrodzień

5

13. Lechia Gdańsk

15 17 16:19

4.

Orzeł Branice

5

6 30:20

Numer

3 pl

14. Tłoki Gorzyce

15 17 13:18

5.

Victoria Chróścice

4

6 25:15

Numer

2 pl

15. KS Myszków

15 15 16:26

6.

Siódemka Brzeg

4

4 27:13

Numer

16. Stal Stalowa Wola

15 14

1P1

17. Lech Poznań

15 13 11:20

18. ŁKS Łódź

14

19. Zagłębie Sosnowiec

15 11

20. Dolcan Ząbki

9:17

12 12:20

15 10

8:18
9:22

Klasa "B"

7.

LZS Głuszyna

4

4 21:19

8.

Polonia II Karłowice

5

4 22:28

9.

Sokół I Ptakowice

4

4 17:23

10. Sokół II Ptakowice

5

0

9:41

11. LZS Racławiczki

5

0

5:45

Piłka nożna

Podzamcze Hefajstos Nysa - LZS Niwnica 3:3 (2:1)

1:0 Wojciech Płatek 14. min (głową)
2:0 Daniel Szacmajer 18. min
2:1 Mateusz Latawski 32. min (głową)
2:2 Mateusz Latawski 50. min
3:2 Wojciech Płatek 65. min
3:3 Mateusz Latawski 87. min (karny)
PODZAMCZE HEFAJSTOS: Krzysztof Tkaczyk, Robert Grodzki, Zbi
gniew Klimowicz, Tomasz Pałys (od 70. min Piotr Zymon), Piotr Świerk,
Wojciech Płatek, Marcin Ziółkowski, Dariusz Dyluś, Daniel Szacmajer (od
46. min Daniel Jamiński), Edward Czajka, Grzegorz Mielnik.
NIWNICA: Paweł Ludera, Mateusz Latawski, Zbigniew Sypień, Dariusz
Gawin, Mateusz Krycia, Jarosław Jodłowiec, Mirosław Kasperowicz, Grze
gorz Turoń, Krzysztof Luń, Sylwester Janicki (od 60. min Mateusz Korze
niowski), Piotr Szotek (od 68. min Dariusz Anioł).
Żółtą kartkę otrzymał: Grodzki (PH) - 60. min.
Czerwoną kartkę otrzymał: Mielnik (PH) - 88. min.
Spotkanie sędziował: Stanisław Szczerbiński (WS Nysa).

Gdy po niespełna 20 minutach gry
gospodarze prowadzili 2:0, dominu
jąc zdecydowanie na boisku wyda
wało się, że będziemy świadkami
pogromu drużyny z Niwnicy. Tym
czasem po upływie pierwszych 25
minut, goście zaczęli grać coraz od
ważniej i okazało się, że rywal wcale
nie jest taki mocny. Bardzo dobra
gra kapitana gości Mateusza Latawskiego podbudowała jego kolegów i
niespodziewanie mecz zakończył się
podziałem punktów.
W drużynie z Podzamcza pierw
sze skrzypce grał wiecznie młody
Edward Czajka, wspomagany przez

starającego się walczyć Płatka. Po
zostali niczym specjalnym się nie
wyróżnili.
Mecz ten oglądał specjalnie dele
gowany na to spotkanie przedstawi
ciel Wydziału Gier i Dyscypliny. A
był to efekt coraz większej liczby
skarg na drużynę z Podzamcza. O
wynikach swoich obserwacji niewie
le nam powiedział. Wiemy tylko, że
nie wszystko było OK. Niestety ty
czy się też to kibiców, zwłaszcza z
Niwnicy. Jakie decyzje podejmie
Wydział Gier i Dyscypliny - przeko
namy się już niebawem.

Nauczyciele WF

Numer

Numer

7p
5 pi

Numer

3 pl

Numer

2p

Numer

Ipl

Nadawca:

Wśród czytelników, którzy na
ślą kupony plebiscytowe, rozlosi
my jednoosobową wycięc^kę

43-300 Nysa ul. Tkacka 25. tel 077/44 30 530fax. 077/448
tel. kom. 0604 288 185 e-mail; Podzamćze@pro.onet.pl

Oferta tygodnia

sylwester w Grecj

cena 679 złotych
Termin
27.12.2000 - 3.0K200
Piłka nożna

Liga

Krzysztof Centner

trampkarzy

Memoriał im. Jana Pudo
Szkolny Klub Sportowy Mechanik
zaprasza na turniej piłki siatkowej.
Memoriał im. Jana Pudo, ponieważ
taką oficjalną nazwę ma ten turniej,
będzie okazją do wspólnego spotkania’wszystkich tych, którzy wyszli
spod ręki tego znakomitego wycho
wawcy i trenera wielu pokoleń siat
karzy.
W turnieju udział wezmą trzy dru
żyny składające się z podopiecznych
nieżyjącego już niestety Pana Janka.

W roli kapitanów poszczególnych
drużyn wystąpią: Henryk Siemieffiak, Mirosław Mierzwiński i Witold
Rybotycki.
Wszystkich wychowanków Pana
Jana serdetznie zapraszamy do
wzięcia udziału w turnieju. Zgłosze
nia przyjmuje Henryk Bejczuk (Me
chanik Nysa) - nr tel. 4333439
Turniej rozegrany będzie w hali
sportowej ZSM w Nysie w dniu tl
listopada o godzinie 10.00.

Grupa IV
SZS Skoroszyce - Sparta Paczków

<

Tabela ligi trampkarzy
1. EL-KON N-ART

2.

Sparta Paczków

3. SZS Skoroszyce

7 21

3

7 15 3<
4

9

7

9 U

5. LZS TYzeboszowice

6

7

<

Strażak Lipniki

6

5

«

7. GLKS I Kamiennik

7

4 li

6

2

4.

6.

8.

Czarni Otmuchów

Paluch Gościce

1

3
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HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ORAZ DYSTRYBUTOR
I PRZEDSTAWICIEL FIRM
POLECA:

Nysa, ul. Jeziorna 1

(przy tamie na Jeziorze Nyskim)

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

PRODUCENTA STOLARKI BUDOWLANEJ

PLAST - TECHNIK
OKNA i DRZWI
PVC & ALU
Okna typowe ( od ręki) -nastanie magazynowym

MIKROWENTYLACJA
NA WYPOSAŻENIU
STANDARDOWYM

_
- 30,oo zł brutto
2. Stolarka drzwiowa i okienna
- Stolbud

>y, lepiki

- Urzędows

ropian

- Drewtur
- Polskone

JYSPONUJEMY TRANSPORTEM
RATY BEZ ŻYRANTÓW

M

Ocieplenie - system ATLAS
□ Blachy

. JlŁ
- PLASTTECHNIK □
’ P°rta

HF

:

Rynny ócyi
ocynk i plastik

Suporex, cegły, bloczki

□ Okno PCV
□ Cement
o Płyty gipsowe

•

praż budowlanka ogólna

CZYNNE W GODZ.

7 °

- 16
598b

9

Z

Składy Materiałów

Budowlanych

NYSA

SKRZYDŁO
D

DACHÓWKA z FOLIAi
w dotychczasowej cenie samej dachówki

ul. Nowowiejska 16
(teren Agromy)
zł/m2 +7%VAT

WYKOŃCZENIA
433_41_24

NARZĘDZIA
433-41-96

IBF

DACHY
+ 7%VAT

433-24-36

Dachówka podwójna rzymska firmy IBF Polska we wszystkich kolorach,
30-letnia gwarancja producenta. Dowóz do 30 km w cenie.
Folia paro przepuszczalna Arbofol 110 ST

MURAŃ

BETON
KOMÓRKOWY

433-40-58

PŁYTKI
433-46-98

CHEMIA
433-41-86

STOLARKA
433-00-11

KLEJ
do płytek
ceramicznych j

13,90
zł/25kg + 7%VAT

4
24x24x59

PANEL
433_44_05

UWAGA!

czynne codziennie:

Od dnia 23.10.2000 r. wśród klientów, którzy zrobią zakup)
na kwotę min. 500 zł
* , odbędzie się codziennie losowanie
atrakcyjnych elektronarzędzi.
*wartość netto

8.00-18.
i

w soboty:

8.00-14.

Wkrótce otwarcie nowego punktu w

KĘDZIERZYNIE- KOŹLU!

W i’ [»W fil
do 10.11.2000 r.

Tylko przy płatności gotówką

utl. CJ Jl ana

Nowiny motoryzacyjne

Motoplotki
inking firm motoryzacyjnych, czyli jakie marki najchętniej kupują Polacy
Mimo pojawiającego się kryzyw branży motoryzacyjnej, w ciąostatnich miesięcy nie nastąpiły
liany na liście rankingowej firm,
racowanej przez Ośrodek Badai Rynku Motoryzacyjnego „SOVR”. Czy kryzys motoryzacyjny
zewróci tę listę, przekonamy'się
styczniu 2001 roku, kiedy firmy
konają bilansu zysków i strat.
Publikowany poniżej ranking
ej mufę osiem miesięcy bieżącego
ku.
Pierwsza pozycja w rankingu nieliennie należy do Fiata, który jako
:rwszy z producentów przekroczył
nik 100 tysięcy samochodów
rzedanych. W zeszłym roku, do
ńca sierpnia również Daewoo
ągnękfpodobny rezultat. Pomimo
adku sprzedaży, udział Fiata w
lku w porównaniu do roku 1999
rósł o 0,3%.
Porcja druga listy, podobnie jak
nicsiącactyjoprzednich należy do
lewoo, mimSfjehHiarka ta przeży-

iw^elkie problemy związane z
iąż nierozstrzygniętym przetar:m na jej ptaejęcie. Już wydawało

, że Ford rozwiąże wszystkie pro:my pomagając Daewoo wydźwiąć się z kłopotu, jednak do fuzji
! doszło.
Sprzedaż Daewoo na koniec
irpnia wyniosła ponad 82 tys.
uk. Niestety, po raz kolejny udział
ireańczyków w rynku spadł i wy

niósł 23%, co w porównaniu z wyni
kiem osiągniętym w sierpniu ub.r.
było rezultatem o 4% gorszym.
Również Opel, zajmujący trzecią
pozycję zanotował słabsze wyniki.
Jego sprzedaż do końca sierpnia
wyniosła 30 tys. samochodów i była
o ponad 9 tys. sztuk niższa niż w ana
logicznym okresie roku ubiegłe
go. Udział General
Motors
sprzedaży
spadł z
9,3%

ogólnie panującym tendencjom i
jego sprzedaż spadła o prawie 3% w
stosunku do roku ubiegłego. Od
początku br' do końca sierpnia wy
niosła ponad 20 tys. sztuk. Pomimo

Od kilku miesięcy Ford przeży
wa pewne kłopoty, co uwidoczniło
się spadkiem z szóstego na siódme
miejsce w rankingu firm motoryza
cyjnych. Brak nowych modeli, poza
focusem również nie przyczynia się
do poprawy wizerunku. Całkowita
sprzedaż Forda (do końca sierpnia
br.) wyniosła 13.842 samochody i
była o ponad 30%
niższa w porównaŁ
niu z

duje się Skoda, która podobnie jak
Fiat zanotowała spadek sprzedaży.
Jednak był on na tyle niski, że po
zwolił również na wzrost udziału w
rynku o około 0,3%. Do końca sierp
nia sprzedano ponad 25 tys. skód, ich
udział w rynku wynosi ponad 7%.
Piąta pozycja listy znajduje się w
rękach lidera importu - firmy Re
nault. Niestety Renault, który do
połowy br., podobnie jak pozostałe
marki francuskie utrzymywał pozy
tywny trend rozwoju, nie oparł się

spadku sprzedaży, udział Renaulta
w rynku wzrósł z 4,91% do ponad
5,7%.
Volkswagen, który w ubiegłym
roku (na koniec sierpnia) zajmował
siódmą pozycję, w tym roku wyprze
dził Forda i jest na pozycji szóstej.
Jest to pierwsza firma z czołówki li
sty rankingowej, która zanotowała
^onaddziesięcioprocentowy wzrost
sprzedaży. Czteroprocentowy udział
w rynku zapewniło VW ponad 14 tys.
sprzedanych samochodów.

wynosił 4,66% spadł do poziomu
3,88%.
Ósma pozycja listy należy do

francuskiego Peugeota. Pomimo
złej koniunktury na rynku, Peuge
ot, jako jedna z niewielu firm, cały
czas utrzymuje pozytywny trend
rozwoju i zajmuje pierwsze miejsce
pod względem przyrostu sprzedaży
(o 24,82%) wśród firm sprzedają
cych więcej niż 10 tys. sztuk samo
chodów. Do końca sierpnia br. Peu
geot sprzedał ponad 13 tys. sztuk

swoich modeli.
Na dziewiątej pozycji jest Toyo
ta. Podobnie jak Peugeot, Toyota
zanotowała wzrost sprzedaży, któ
ry na koniec śierpnia w porówna
niu do roku poprzedniego wyniósł
8,07%. Od początku roku do sierp
nia sprzedano 10.361 Toyot. Toyo
ta jest ostatnią firmą na liście ran
kingowej notującą sprzedaż powy
żej 10 tys. sztuk.
Ostatnie, dziesiąte miejsce zaj
muje trzecia z kolei marka francu
ska - Citroen. Podobnie jak Peuge- ,
ot i Toyota, Citroen zanotował
wzrost sprzedaży, który wyniósł po
nad 16%. W porównaniu z rokiem
1999 udział Citroena w rynku
zwiększył się z 1,74% do 2,42%.
Pomimo załamania rynku kilka
firm wciąż utrzymuje wzrost na ryn
ku sprzedaży. Do nich należą: Hy
undai - 27,87%, Alfa Romeo 36,57%, Mercedes - 35,40%, Volvo
- 88,96%, Audi - 29,34%, Chrysler
- 20,39%, BMW - 28,15%, Lancia 13,94%, Saab - 81,91%, Jaguar 5,71%, Porsche - 125%, Isuzu 50%. Samochody Toyoty ze zna
kiem lexus zanotowały zaś wzrost aż
o 259%,
Wzrost sprzedaży notują głów
nie firmy reprezentujące marki luk
susowe. Ich sprzedaż jest jednak na
tyle mała, że nie wpływa znacząco
na sytuację całego rynku motoryza
cyjnego w Polsce.
opr. JOTPE

Ryby żerujące w dzień i w nocy
Kleń
Ciało klenia przypomina torpe. Ma dużą głowę z wielką bezzębpaszczą, duże bystre oczy. Parzy! płetwy są szkarłatne, nieparzy: - szarożółte. Ogon czarno obraiwany. Łuski duże, złociste, z czarmi obwódkami. Najładniejsze są
:nie żyjące w niewielkich, bystrych
ikach o kryształowej wodzie.
Ryba ta lubi szybko płynące, czy: wody. Można spotkać ją w jezio:h przepływowych, nieźle też się
uje w niektórych zbiornikach
ucznych. Jest niezwykle ruchliwa,
rłoczna i ostrożna. Poluje na owa, małe rybki, żaby, pijawki, raki,
e gardzi żadnym pokarmem, nat roślinnym, przepada za owoca. Intensywnie żeruje w miesiącach
nich i przed jesienią.
Rośnie wolno, dorasta jednak do
cm długości i 4 - 5 kg. Trafiają się
isem i większe egzemplarze, lecz
wienie klenia ponad 2 kg, zwłaszr w małej rzece jest sztuką, ponież jest to ryba ostrożna i silna,
imo ościstego mięsa, klenie z czych rzek są smaczne. Dobre są
ażone, wędzone lub marynowane.
*Kleń najczęściej poluje za dnia.

Swczas czeka w ukryciu na znoszoprzez wodę smaczne kąski. W sie
czne popołudnia można go znać płytko pod powierzchnią wody,
rozświetlonych słońcem odcin-

tycznie na każdą przynętę, najlepsze
jednak są małe kiełbiki lub filety.
Kleń ma twardą paszczę i rzad
ko ohacza się. Jeżeli w pierwszych
sekundach zestaw wytrzyma, a ryba
nie umknie w chaszcze, będzie na
sza.

Brzana

Brzana jest pospolitą rybą rzecz
ną z rodziny karpiowatych. Torpe
dowały kształt ciała zakończony sil
nym ogonem znamionuje dobrego
pływaka. Wyglądem brzana przypo
mina dużego kiełbia. Pysk ma poło
żenie dolne, mięsiste wysuwane war
gi tworzą ryjek obramowany cztere
ma wąsikami ułatwiającymi wyszu
kiwanie pożywienia w twardym dnie.
Brzana zamieszkuje duże rzeki
o wartkim nurcie i żwirowatym lub
piaszczystym dnie. Trzyma się nurtu
na głębokości 1,5 - 3 m. Żeruje w
małych stadkach. Żywi się przede

Jedna z najlepszych drużyn wędkarskich - ‘U Rafała" wraz ze sponso
rem strategicznym Tadeuszem Abrahamowiczem (pierwszy z lewej)

kach o bysjrym prądzie, zawsze jed
nak w pobliżifgłębokich i niedostęp
nych dołów' gdzie znika za lada sze
lestem. Trudno gośtamtąd wywabić.

Dużą sztukę z powodzeniem upolu
jemy w nocy. Klenie dobrze biorą od
lipca do końca babiego lata, zwłasz
cza po upalnym dniu. Biorą prak

wszystkim drobnymi bezkręgowca
mi. Duże brzany nie gardzą też i
małą rybką. Dorasta do kilkudzie
sięciu centymetrów długości, osiąga
jąc wagę kilku kilogramów.
Tarło odbywa w czerwcu. W tym
czasie mięso, a zwłaszcza ikra brza
ny są trujące i mogą wywołać ostrą
biegunkę.
Można złowić ją na rosówkę,
żywca lub martwą rybkę, pęczek

„czerwonych robaków”, rakową szyj
kę, pijawki, kiełże. Dobry jest żółty
ser lub topiony, natomiast w nocy
groch - odpada. Jeżeli łowimy na ser,
wcześniej należy go moczyć przez
kilka godzin w mleku z dodatkiem
tartego czosnku. Po tym zabiegu le
piej będzie się trzymać haczyka oraz
nabierze specyficznego zapachu.
Łowisko warto zanęcać kulami
z gliny, wielkości pięści, zawierają
cymi przynętę z dodatkami smużą
cymi. Można nęcić przez kilka dni
lub wrzucić kule przed wieczorem.
W nocy lepiej nie płoszyć ryb zanętą.
Sprzęt powinien być mocny, po
nieważ brzana to silna, ostro walczą
ca ryba. Branie brzany jest gwałtow
ne, holowanie trudne, pełne emocji.
Brzana potrafi przywrzeć do dna lub
zaprzeć się o nie łbem. Należy stu
kać wówczas w wędzisko przy napię
tej żyłce lub w ostateczności rzucić
obok kamieniem. Nawet leżąca na
boku brzana może w ostatniej chwi
li szarpnąć się i urwać żyłkę.
opr./p
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SZACHOWE OPOWIASTKI

Perełki
komentarzy

26 października, czwartek: Lucjana, Ewarysta
27października, piątek: Sabiny, Iwony
28 października, sobota: Tadeusza, Szymona *
29 października, niedziela: Wioletty, Narcyzy
30 października, poniedziałek: Zenobii, Edmund
31 października, wtorek: Augusta, Urbana
1 listopada, środa: Wszystkich Świętych

KĄCIK NOWO NARODZONY!
Komentatorzy szachowi - czy to
znakomici arcymistrzowie, czy też
tacy, którym się tylko wydaje, że gra
ją z siłą arcymistrza (tych jest zde
cydowanie więcej), pozwalają sobie
często na pewne drobne uszczypli
wości, czy'też aluzje pod adresem
swych przeciwników, w komentowa
nej przez nich partii, względnie pod
adresem zawodnika, który wykonał
jakiś mało sensowny ruch...
Oto kilka wybranych „perełek”
tego rodzaju twórczości. Zacznijmy
od przykładu delikatnego.
Nasz znakomity olimpijczyk dr
Tartakower skwitował kiedyś swego
przeciwnika, który stawiał mu zacię
ty opór w pozycji nadającej się do
poddania, następująco: „W tym
miejscu czarne przeoczyły, że były
one jak najbardziej uprawnione do
poddania partii”.
Również i wielokrotny mistrz
Australii Purdy, nie mógł kiedyś da
rować przeciwnikowi zbyt długiego
oporu w przegranej pozycji, ale wy
tknął to delikatnie. Określił on za
kończenie partii w sposób następu
jący: „Pozostałe ruchy białych są cał
kiem legalne, tzn. zgodne z przepisa
mi gry. Niczego więcej jednak o nich
powiedzieć nie można”.
Mistrz austriacki Marco nie był
już tak „szarmancki”. Jego komen
tarz do przegranej pozycji swego
przeciwnika to: „Pozycja czarnych
jest idealnie wyrównana: jest ona
równie zła na skrzydle królewskim,
jak i na hetmańskim”.
Arcymistrz amerykański Fine
skwitował w komentarzu jakiś mało
sensowny szach jednej ze stron w na

Idzie dziadziu MroRąt^jMt^dJ^
*
'
człapu, ćzłapu, człap!
Wyskoczyła noc,

Jr I

$

za połę go ł tp1

'

Bajkę E. Szelburg -Zarembiny „Dziadzio Mrok" opowiada
my dziś kochanym Skarbeczkom, które niedawno przyszły na
świat. W ich gronie są m.in.:

Bartosz Wojciech Burgiel

Natalia Lichowicz
Szymon Tomasz Baca
Natalia Patrycja Żółkiewicz

Nikola Magda Charęza
Kamila Katarzyna Piwowarczyk

Karolina Marta Ciara
stępujący sposób: „Najoczywiściej nie
bacząc na to, że jeszcze nikt od ta
kiego nie umarł’.
Komentator amerykański Fred
Reinfeld w jednej ze swych książek,
komentując partię arcymistrza pol
skiego pochodzenia D. Janowskiego,
napisał tak: „W zamian za figurę Ja
nowski uzyskuje rekompensatę w
postaci 2 pionów i 4 szachów”. Chciał
w ten sposób dać do zrozumienia, że
rekompensata ta jest niedostateczna,
a co za tym idzie, należało zaniechać
dalszego oporu.
Zmarły zaś przedwcześnie, bar
dzo utalentowany szachista holen
derski Weenink, w kapitalny sposób
określił pewną skomplikowaną pozy
cję komentowanej przezeń partii:
„Wydaje się, że żadna ze stron nie jest
w stanie uratować swej pozycji!”.
* * *

A teraz to, co zazwyczaj znajdu
je się w tym miejscu, czyli zadanko.
Tym razem trzeba będzie zade
monstrować sposób, w który białe
wygrały. I niech nie zwiedzie, że z
ich hetmanem nietęgo. Choć czar
ne mogą zdobyć cenny materiał, to
przecie ważna jest jeszcze roboci
zna...

Julia Browarska
Rośnijcie zdrowo! Rodzicom serdecznie gratulujemy.

NA NOWEJ DRODZE ŻK
Miłość pociesza jak słońce po deszczu
...twierdzi W. Szekspir. Siłę miłości zdążyli już poznać, ona za
wiodła ich na ślubny kobierzec. Pod działaniem tego dziwnego
uczucia pozostają m.in.:

Anna Król i Dawid Sobocińskj.

Marta Piekarz i Roman Lisowski ’“X
Hanna Zadurowicz i BartoszJ^shalski

Katarzyna Kopeć i Tomasz Blacharski

Kupon zadania szachowego z nru 44.
- Nysa, ul. Piastowska 1Q, tel. (0-77)335-777, godz. 8.00-18.00
- Nysa, ul. Parkowa 7, tel. (0-77)335-778, godz. 9.00-17.00
- Nysa, ul. Celna 22, tel. (0-77)331-772, godz. 9.30-17.30

Ruch białych
Do wygrania jak zwykle 30 zł.
Poprawna odpowiedź z poprzed
niego zaułka to 1. H:eó+ W:eó 2.
W:g7 + Kh8 3. Wh7+ Kg8 4. g7
Wee8 5. Wh8+ Kf7 6. W:f8+ Ke7 7.
g8H z łatwą wygraną.
Nagrodę otrzymuje p. Halina
Magdziarz z Goszowic.

Aneta Błaszczyk i Dariusz Skoczylas >
Cecylia Jacewska i Radosław Caban
Dorota Pałęcka i Piotr Wiliński
Wspaniałej wędrówki przez wspólne życie!

Konrad Szczęśniak

Warto wiedzieć, że.
* Chleb zachowa dłużej świeżość,
jeśli będziemy go przechowywać w za
mkniętym pomieszczeniu razem z su
rowym, całym jabłkiem.
* Ciasto będzie miało bardziej in
tensywną, żółtą barwę i bardziej wy
razisty smak, jeśli do ucieranych żół
tek dodamy odrobinę soli.
* Jajko w cieście możemy zastą
pić żelatyną (jedna łyżka zastępuje 3
jajka). Żelatynę zalewamy niewielką
ilością zimnej wody, kiedy się rozpu
ści dodajemy szklankę gorącej wody i
ubijamy trzepaczką lub mikserem, aż
stanie się puszysta.
* Suszone grzyby nie będą traciły
aromatu, jeśli będziemy je przecho
wywać w zamkniętym, ciemnym sło
ju.

* Mięsa nie trzeba koniecznie
przechowywać w lodówce. Jeśli zale
jemy je zsiadłym mlekiem, to zacho
wa ono świeżość przez 2-3 dni. .
* Pieczeń wieprzowa będzie szcze
gólnie pikantna, gdy w część, która
umieszczona będzie w tłuszczu, we
trze się wcześniej cynamon.
* Kawa z ekspresu będzie miała
lepszy smak, jeśli podczas parzenia
dodamy do niej kawałek czekolady.
* Naleśniki będą smażyły się szyb
ciej i nie będą się przypalały, jeśli za
miast smarować patelnię tłuszczem,
wlejemy do ciasta niewielką ilość ole
ju.
* Jeśli zamrażamy owoce należy
je najpierw posypać cukrem, a dopie
ro potem zapakować w woreczki. W

ten sposób zapobiegamy utracie wi czas gotowania, jeśli dodamy do niej
tamin.
jakiegoś tłuszczu, który utworzy ko
żuch.
• * Ryba po ugotowaniu zachowa
jędrność, jeśli wrzucimy ją do gotują
* Groszek nie staje się matowy,
cej się osolonej wody i dodamy łyżecz lecz zachowuje w trakcie gotowania
kę octu lub niewielką ilość kwasku cy
swój zielony kolor, gdy do garnka
trynowego.
.
. wrzuci się kostkę cukru.
* Ryż będzie bielszy, jeśli podczas
* Dywany można czyścić posypu
gotowania dodamy kilka kropel soku jąc je kilkoma garściami soli, kilka
krotnie zmiatając i trzepiąc. Bardziej
cytrynowego.
* Biały ser nie pleśnieje, jest wil zabrudzony dywan należy trzeć roz
gotny i świeży, jeśli przechowujemy go
tworem soli w wodzie.
w lodówce, w zamkniętym opakowa
* Wgniecenia na dywanie można
zlikwidować przejeżdżając po nim że
niu, z kostką cukru.
* Włoszczyznę należy kroić dość lazkiem z parownikiem lub prasując
grubo. Jeśli jest drobniutko posieka go przez wilgotną szmatkę zwykłym
na traci swój aromat i może smako żelazkiem. Następnie należy mocno
wyszczotkować wgniecione włoski.
wać jak trawa.
* Kapusta nie będzie kipiała pod
* Mole można odstraszyć suszo

nymi liśćmi chmielu lub piołu
kwiatami lawendy, kamforą, mi
pachnącym mydłem oraz liśćmi oi
cha włoskiego.
* Rośliny doniczkowe będą le
rosły, jeśli będziemy je podlewać pi
gotowaną wodą, mineralną lub tt
w której gotowały się jajka. Zawi
ona bowiem wiele potrzebnych n
nie składników.
* Ogórki najlepiej rosną w
siedztwie koperku, nie należy ich i
nak sadzać obok pomidorów i rz
kiewek.
* Jeśli chcesz się pozbyć my
wystarczy, że w pomieszczeni
gdzie żyją rozłożysz liście dziewai
dzikiego rumianku, mięty lub ok
dra.
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Z urodą na ty

Przedszkolak wie,
przedszkolak powie...
•

Sen ułatwia odchudzanie.

cytryną zapobiega wypryskom.

Maseczka przyniesie lepszy

Spiąć więcej jesteśmy bardziej

Z toksyn oczyszcza nie tylko

efekt, jeśli poprzedzimy ją cie

zrelaksowani i rzadziej sięga-

skórę, ale także cały organizm.

płym kompresem. Wystarczy

ny po coś dojedzenia. Zatem

Poprzez-swoje dobroczynne

rozgrzać zwykłą gazę nad paru

m więcej śpimy, tym łatwiej

działanie korzystnie wpływa na

jącą wodą. Położona na twarz i

lam ograniczyć ilość spożywa-

linię. Zaleca się zatem systema

szyję na 5 minut sprawi, że pod

rych posiłków. Nigdy nie nale

wpływem, temperatury i wilgo

ży jednak iść spać bez uprzed-

tyczne picie tego napoju, najle
piej rano, przed śniadaniem/

liego zjedzenia kolacji. Może

Okład z malin ściąga rozsze

Substancje odżywcze z nałożo

jowiem się zdarzyć, że w środ-

rzone pory. Garść świeżych, do

nej maseczki będą mogły lepiej

<u nocy obudzi nas głód i bę

brze umytych malin rozgniata

wniknąć w skórę.

dziemy zmuszeni coś zjeść.

my i nakładamy na twarz. Już

Surowy ogórek pielęgnuje

Nocne przekąski z pewnością

po piętnastu minutach można

dłonie. Domowym sposobem

lie pomogą nam w utrzymaniu

zmyć maseczkę. Efektem będą

można przygotować płyn z

zgratuiej sylwetki.

zamknięte pory i matowa, gład

ogórka, który pomoże znisz

Gdy dokuczają ci rozsze

ka skóra. Okładów z malin nie

czonym dłoniom. Należy wyci

rzone i pękające naczynka

powinny stosować osoby mają

snąć w sokowirówce sok z

krwionośne to oznacza, że

ce skłonność do alergii.

dwóch średniej długości ogór

ci pory bardziej się otworzą.

nasz-za mało witaminy C. Jed-

Regulowanie brwi może być

ków. Następnie dodać do nie

lym z jej zadań jest bowiem

mniej bolesne. Wystarczy schło

go łyżkę oliwy z oliwek i pod

wzmacnianie naczyń krwiono

dzić lub rozgrzać skórę. Przed

grzewać w miseczce na parze

śnych i zmniejszanie ich kru-

depilacją można na minutę

do momentu aż płyn stanie się

:hości i łamliwości. Jeśli zatem

przyłożyć do brwi okład z lodu,

letni. Gdy będzie już gotowy

izpecąrię czerwone „pajączki”

lub wykonywać zabieg zaraz po

wystarczy zanurzyć w nim dło

nusisz jeść produkty zawiera-

gorącej kąpieli. Włoski należy

nie na 10 minut. Dzięki temu

gce witaminę C.

wyrywać zawsze zgodnie z kie

staną się bardziej gładkie i de

■

runkiem, w którym rosną.

likatne.

Szklanka wody z miodem i

27.10

02.11

godz. 17.00

V-

Reżyseria'.
Obsada:

aS
Gatunek:

TERESA KOTLARCZYK
ANDRZEJ SEWERYN
ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI
JERZY TRELA
DRAMAT

TYLKO

Ania - Dusza to jest oddech
każdego człowieka, potrzebny mu,
żeby żył.
Sylwia - Dusza to jest nasze
ciało.
PatrycjJ - Tego nie widać, na
wet przez okulary. To wygląda jak
zasłona dymna.
Madzia - To jest nasze życie.
Nie można zobaczyć duszy, bo ona
jest w naszym brzuchu.
Artur - Jak ktoś jest duszą to
znaczy, że umarł i jest niewidomy.
Kasia - To jest takie coś, co
ucieka do nieba jak ktoś umrze.
Magda - Każdy ma duszę, ale
one nie są wszystkie takie same.
Różnią się od siebie kolorami.
Ola - Jak ktoś jest dobry, to ma
duszę i wtedy może oddychać.
Ewa - Dusza to jest taki dym,
biały albo szary. A jak ktoś jest zły
to ten dym jest czarny.

8 zł

mochodem albo rowerem. Jak się
już tam dojedzie, to tam jest las.
Sławuś - W'niebie, mieszka
Bóg i anioły, które mają zbroję i
opiekują się dziećmi, nawet tymi
złymi.
Ania - W niebie jest biało.
Można tam spotkać ojca Pana Je
zusa i tych wszystkich, którzy się
modlili i wszystkie zwierzęta. W
niebie są jeszcze anioły. I ja też je
stem aniołem.

Po co ludzie chodzą
na cmentarz?

Patrycja - W niebie jest cza
rownica, która nam każę robić złe
rzeczy i szepta cały czas do ucha.
Paweł - Żeby tam dojechać,

Madzia - Żeby sobie przypo
mnieć o tych, co tam mieszkają.
Artur - Można sobie wtedy
przypomnieć nawet o tych, co są
już w niebie.
Kamil - Jak ludzie są na cmen
tarzu, to muszą palić świeczki,
żeby znaleźć drogę do grobu.
Madzia - Daje się kwiaty, żeby
grób był ładny, najładniejszy na
świecie.
Sławuś - Przy grobie się za
wsze modlimy, chyba po to, żeby
ten ktoś odżył.

trzeba cały czas jechać do góry, sa

ab, gg

Co to jest niebo?

UWAGA! SPECJALNA ZNIŻKA DLA EMERYTÓW NA FILM:

“PRYMAS”

Co to jest dusza?

reklama

BIT

•J

COMPUTER

KASY FISKALNE

CZŁOWIEK WIDMO
Reżyseria:

Obsada:

Gatunek:

SALON FIRMOWY

PAUL VERHOEVEN
KEVIN BACON
STEVE ALTES
JOSH BROLIN
HORROR/THRILLER

MĘSKA GRA
03.11 - 09.11
Reżyseria-.
Obsada:

Gatunek:

godz.

OLIVER STONE
AL PACINO
CAMERON DIAZ
JAMES WOODS
DRAMAT

SR

ZAPEWNIAMY AUTORYZOWANY SERWIS
Nysa

SR

Te I

u I-Parkowa

7

0 7 7-433-70-69

Prudnik

Plac Farny 5

Nagrodę za podanie prawidłowej
odpowiedzi z Bajko-kącika
nru 42. wylosowała

Z kart nyskiego astrologa

Ola Hetmańska z Korfantowa

Horoskop
muNiini

Gratulujemy!

uumiHNH
Kopciuszek
- Otrzyj łzy, Kopciuszku! powiedziała z uśmiechem. - Je
stem dobrą wróżką i przyszłam
wynagrodzić twoje dobre serce.
Wróżka wyciągnęła czarodziej
ską różdżkę i wnet dynia zmie
niła się w karetę, sześć myszek
stało się rączymi rumakami, a
trzy jaszczurki stangretami w
karmazynowych liberiach. Jeszcze tylko twoja sukienka! jedno dotknięcie i szare łachmany-zamieniły się w złocistą, je
dwabną suknię. - Baw się do
brze! Lecz pamiętaj: o północy
musisz wracać! Z wybiciem ze
gara czar pryśnie. Uradowany
Kopciuszek pojechał na bal.
Wszystkie oczy były na nią
zwrócone, a kiedy spostrzegł ją
królewicz, nie chciałjuż tańczyć
z żadną inną dziewczyną. Tak
minął cały wieczór, a nikt w
przepięknej tancerce nie rozpo
znał ubogiej sierotki. Kopciusz
kowi serce mocno biło ze szczę
ścia, gdy królewicz uśmiechał
się do niej w tańcu. Wkrótcejed
nak pałacowe zegary wybiły pół
noc. Pamiętając o przestrodze
wróżki, dziewczyna wymknęła
się z sali. Lecz, gdy w pośpie
chu zbiegała ze schodów, zgubi
ła złoty pantofelek.
- Tylko ta zostanie moją
żoną, która włoży ten pantofe
lek! - oznajmił książę i następ
nego dnia królewscy słudzy
przemierzali kraj w poszukiwa

W RAZIE POTRZEBY ■ DZWOŃ
999 ■ pogotowie ratunkowe

•

*■"

niu właścicielki bucika. Rów
nież siostry Kopciuszka próbo
wały ubrać pantofelek, ale ich
stopy okazały się za duże.
- Czy nie ma tu już żadnej
panienki? - zapytał posłaniec
króla. - Jest jeszcze w kuchni pomywaczka, lecz ona przecież nie
może być narzeczoną królewi-

Czeka cię zawrotne
tempo więc weź
-a urlop. Nawał
~' pracy domo
wej zmobilizuje
cię do działania. Po
proś o pomoc kogoś bliskiego, na
pewno nie odmówi. Jeżeli zdecy
dujesz się na remont, zgłoś się do
fachowca. Zwróć baczną uwagę na
Lwa, który zabiega o twoje wzglę
dy.

cza! - odparły siostry. Jakież
więc było ich zdumienie, gdy na
zgrabnej nóżce Kopciuszka zło
ty pantofelek leżał jak ulał!
Uradował się wielce króle
wicz, że odnalazła się jego wy
branka. Ucieszyła się biedna sie
rotka, gdyż pokochała go całym
sercem. W całym państwie
hucznie świętowano ich zaślu
biny, a oni sami długie lata żyli
w szczęściu i zgodzie.

CO? OOlle? kleiły?

998 - straż pożarna

UŻYTECZNE TELEFONY

997 - policja

MUZEUM

991 - pogotowie energetyczne

•

992 - pogotowie gazowe

913 - informacja i budzenie

981 I 4358-888 ■ pogotowie drogowe

9224 - biuro napraw telefonów

Czynne: we wtorki od godz. 9.00 do 17.00;
środy, czwartki i piątki od godz. 9.00 do

994 i 433-05-38 - pogotowie wodociągowe

90S - telef. nadawanie telegramów

15.00, w soboty i wcnledziele od godz. 10.00

433-24-51 - szpital miejski

9226 - zegarynka

do 15.00. W poniedziałki nieczynne. W so

433-34-65 - powiatowy lekarz weteryn.

909 - reklamacja i odwoływ. rozmów

433-80-61 - całodobowy policyjny telefon

435-50-30 do 32 Urząd Gminy
431-01-48 - sanepid

zaufania

BIBLIOTEKI
Mielsko-Gminna Biblioteka Publiczna w

Nysie (ul. Sukiennicza 2):
wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia cza

sopism - czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 8 - 19, czytelnia naukowa czynna

od poniedziałku do piątku w godz. 10 -19,

CENTRUM PROFILAKTYKI
UZALEZNIEN

433-24-39 - PKP
433-32-75 I 433-41-50 - PKS

nych i Współuzależnlonych: poniedziałek

96-37 - pomoc drogowa

I piątek, godz. 16-20. Tel. 433 - 81 - 91;

448 08 45 i 433 41 35 - postój Taxi Rynek

- Punkt dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Nie

433 30 80 - postój Taxi ul. Racławicka

bieska Linia”:
wtorek godz. 16-20

448 08 44 - postój Taxi Dworzec
433 30 88 - Telewizja Kablowa w Nysie

tel.0 - 800-163099.

KONTAKT Z REDAKCJĄ

oddział dziecięcy - czynny od poniedziałku

do piątku w godz. 8 -17, w soboty bibliote
ka czynna w godz. 8-14.

APTEKI
Do 3 listopada, do godz. 20.00 ■ apteka przy

Biblioteka Pedagogiczna w Nysie (ul. Mo

niuszki) czynna od poniedziałku do piątku

ulicy Moniuszki 7, tel. 433 73 87
Od 3 do 10 listopada - apteka przy ulicy

w godz. 8 -18, w soboty 8 -14

Osmańczyka 18 a, tel. 433 79 05

d° zachował
partnera były nieu:
sadnione. Jeśli zostało coś jeszt
z animozji, będzie doskonała ol
zja, aby wszystko wyjaśnić. Chr
mienie przed złodziejami!

bykziiv-ziv

SKORPION 24 X • 22 XI

Rozpiera cię ener
gia, ale nie idź na
żywioł. Postępuj
dyplomatycznie,
bo narazisz się Ra
kowi. Pełną satys
fakcję odczujesz na
gruncie życia towarzyskiego. Twój
urok sprawi, że będziesz o wiele le
piej postrzegany niż dotąd.

Łatwo sobie poradzisi
przeszkodami, jakie pojav
się nieoczekiwanie na tv
jej drodze. W fins
sach najlepszy ca
od koniec tygodn
woja rodzina potr;
buje odrobiny uwagi. Pamięt
ktoś może poczuć się zlekcewa;
ny twoim zachowaniem. Sło1
„przepraszam” byłoby wskazań

BLIŹNIĘTA 22 V ■ 22 VI

STRZELEC 23 XI 22 XII

Po co robisz
sobie wyrzu
ty. Najleps z ą
metona
oczyszczenie atmosfery jest szcze
ra rozmowa. Przypomnij swojemu
partnerowi o tym, że są jeszcze dni
wolne od pracy. Namów go na od
wiedziny. krewnych mieszkających
w innej części kraju.

Roztargnienie, zapomii
n*e ° terminach i w;
nych
spot!
niach
mo
mieć opłaka
skutki. Niestt
wszystko wskazi
na to, że nie pozwol
sobie na leniuchowanie. W sp:
wach partnerskich teraz łatwe
nieporozumienie. Uważaj więc
słowa!

RAK 23

W -22 VII

Dobry czas w fi
nansach. Pra
ca lub za
warte umo
wy rokują
duże zyski. To sprawi,
że doskonały nastrój i pogoda du
cha zachęcą cię do kolejnych od
ważnych kroków. Twoja popular
ność wzrośnie, inni będą zabiegać
o twoje względy.
LEN 23 VII-23 VIII

j
i

K0ZI0R0ŻEC 23 XII - 201

Masz spore am
cje. Najwyższa pc
zabrać się za ich ret
I
zację. Na pewno zn
v z— dziesz sposób, a

nie przepuścić żt
nej sprzyjhjggej oka:
Na Raka'nie licz, jegĄ.m
słówka są złudne. Wcześni^
ustalenia dotycz^ceSfcQansów(_są

tualne.
WODNIK 211-19II

K
<

W uczuciach - niespo
dzianka. Nieco kłox
notów w sprawach zawodo\ wych.
Twoje
nowe pomysły spo
tkają się z ostrą krytyką.
Jednak będzie okazja do przekona
nia się, że masz więcej przyjaciół niż
■wrogów. W ostatnich dniach tygo
dnia- twoje kłopoty się skończą.

Na horyzoncie spe
gotówka, a naw
Z
' mała szansa
awans- Na partne
niestety nie będ;
JI i _^siły
......
...........
. Jeżeli
zrobi zc
O cydowany ruch
J kierunku drzwi,'nie ;

PANNA 24 VIII-23IX

RYBY 20II - 20 III

trzymuj go. Nie warto! Baczniej!
uwagę zwróć na siebie, na sw<
potrzeby.

boty - wstęp bezpłatny.

- Nysa, ul. Kolejowa 15
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnio

/33-41-71 - informacja turystyczna

*.__ Sprawy rodzin
układać s’ę
/ \ I / \ bez zarzutu- J
r__ I. ' ' widzisz, obawy

TELEFONY:
tel./fax 433 46 78,
tel. 433 04 14
e-mail: nowinys@op.oneLpl

/ 'g.

Pozory mylą. Zachowaj dystans do
niektórych rzekomych przyja‘
ciół. Do realizacji swojego planu
nie potrzebujesz
sojuszników. Nie bój się nowych
doświadczeń i sama podejmuj wy
zwania. Nie trać nadziei na powo
dzenie. Pamiętaj: wiara cuda czy
ni.

Zaczniesz królować
kuchni lub zabiera
się za generalne j
dki w domu lut
gródku. Będzie
przy
tym zupełnie wyluzowa
pełen radości życia. Zarażać będzii
wszystkich wokół swoją wesołość
Dzięki temu nieoczekiwanie po:
skasz przychylność bardzo ważi
osoby i to da ci realne szanse zdol
cia intratnego zajęcia.
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j
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Adres redakcji: 48-300 NYSA, ul. Prudnicka 3 (I p.), tel. 433 04 14, tel./fax 433 46 78, e-mail: nowinys@op.onet.pl Wydawca: Nyskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszę:

__

_y

N.QKU.Y

/

str. 55.

2Jistopada 2000

Krzyżówka

Dowcipy
O

. lubi taruc^fckty; komediant
lad leczący /NiaBrretowaty prze-

^O.dblask nad horyzontem 9.
cek wyralQwy z czasownikiem w
;łównej 10. porodowa lub przy1. wytwór zalążni 12. zakładasad (gł. na prawie niemieckim)
p. za złe świadectwo 16. syntele włókno tkaninowe (od niem.
I) 18. zapewnia miłość 20. człolub rogaty przeżuwacz 21. roleniucha 22. złośliwe zrobienie
crości 23. rozmach, pęd 24. nieanne u obżartucha 25. wielkie
lenie, piekło 26. kawiarnia
‘ionowo:
. pęk przygotowany do przędze[ia kołowrotku) 2. najniższa jed:a w systematyce organizmów 3.
yższa szczęśliwość buddysty 4.
•z podejrzanej jakości 5. półg 6. bitwa, potyczka 13. szczęk,
k 15. na jego cześć toasty 16.
iwy - opracowany dla zagraniczwidzów 17. kupujący 18. cho:hoć śpi 19. eskortowy okręt
nny

Sponsorem naszej krzyżówki jest:

KANTOR WYMIANY WALUT

t
t
»
»

Nysa, ul. Celna 8
tel. 433 66 67
ul. Krzywoustego 3
448 40 79
tel. kom. O 602 611 670
Najwyższe ceny skupu
Najniższe ceny sprzedaży
Karty stałego klienta
Profesjonalna i bezpięczna

Nagrodę z krzyżówki nru 42. wylosował
p. PlotrJańczyz Głuchołaz.
Gratulujemy!

KUPON
KRZYŻÓWKI
Z NRU 44.

EXPRESS
reklama

KRSY FISKALNE

wszystko jest
dziecinnie
proste

Na rybach
-1 co, biorą panie Maciążek? pyta Hubercik.
- Biorą, biorą. Wczoraj teczkę
mi zabrali, a dziś już rower...
♦

mówi:
*
- Picie alkoholu w pana wieku
grozi utratą wzroku!
- Nie dbam o to doktorze, Tyle
już w życiu widziałem...
*

Na lekcji biologii nauczyciel
zadaje pytanie:
- W jaki sposób można ustalić
więk ryby?
- Po oczach, panie profesorze.
- Jakże to?!
- Po prostu, im oczy dalej od
ogona, tym ryba jest starsza.
*

Lekarz mówi do 80-letniej pa
cjentki:
- Babciu, w pani wieku trzeba
się oszczędzać i unikać chodzenia
po schodach.
Po miesiącu znów staruszka
przychodzi do lekarza na badanie
kontrolne.
- No i jak się pani czuje?
- Znacznie lepiej, panie dok
torze. Mam tylko jedno pytanie:
czy mogę już chodzić po scho
dach?
- Tak, może pani.
- No, nareszcie, bo to wcho
dzenie do mieszkania na piątym
piętrze po rynnie strasznie mnie
męczyło!
*

W knajpie przy barze stoi fa
cet z wędką w ręku.
- Co pan wyrabia? - pyta go
ktoś.
- Jak to co? Idę na ryby, więc
najpierw muszę zalać robaka...

*

/

/

- Czy twoja żona robi postępy
w prowadzeniu samochodu?
- Tak! Drogi już zaczynają pro
wadzić tam, gdzie ona jedzie...

*

Egzamin na prawo jazdy. Od
powiada młoda kursantka.
- Kto ma pierwszeństwo prze
jazdu na skrzyżowaniu?
- Oczywiście kobieta!
- A jeśli na tym skrzyżowaniu
spotkałaby się pani z inną kobie
tą?
- To oczywiście ja!
♦

U lekarza
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, gdy się gim
nastykuję i staję na głowie to mi
do niej spływa cała krew...
- Bo tak powinno być.
- To dlaczego krew mi ni« spły
wa do nóg, kiedy na nich stoję?
- Bo nogi nie są puste.
*

Lekarz bada pacjenta z poroz
bijaną głową. - Od czego ma pan
ten siniak pod lewym okiem?
- Od myślenia, panie doktorze.
- Pan żartuje!
- Słowo daję! Myślałem, że
żona wróci z wczasów dzień póź
niej...
•
*
Po zbadaniu staruszka lekarz

Lekarz mówi do rencisty:
- Zatem ma pan silne bóle krę
gosłupa? Nie wiem jakie mogą być
przyczyny, ale możliwe, że to cho
roba dziedziczna.
- Tak, tak, pan doktor ma ra
cję. Kręgosłup zaczął mnie boleć
zaraz po tym jak spadłem ze stoł
ka, który odziedziczyłem po dziad
ku.

Napisy z murów
* Nie kradnij! Rząd nie lubi
konkurencji.
* Mowa jest srebrem, a milcze
nie jest owiec.
* Była plama nie ma bluzki, bo
ten proszek był od ruskich.
* Odrzuć schematy, wsadź
ogórka do herbaty.
*

Dziadek, który bardzo lubi
dowcipkować, pyta swoją ukocha
ną wnuczkę:
- Zgadnij Małgosiu, co mam w
prawej ręce?
- Czekoladkę!
- Nie, zgaduj, dalej.
- Gumę do żucia.
- Też nie zgadłaś!

- No to już nie wiem, powiedz
mi.

- Reumatyzm.
*

Wchodzi babcia do kantoru
wymiany walut i pyta:
- Po ile są dolary?
- Po cztery złote dwadzieścia
groszy.
- Po ile?
- Po cztery dwadzieścia.
- Niech mi pan napisze na kart
ce, bo ja nie słyszę.
Kasjer spełnia prośbę starusz
ki. Ona przez chwilę wpatruje się
w kartkę, następnie oddaje ją i
mówi:
- Niech, mi pan to przeczyta,
bo ja bez okularów nie widzę!
*

Jasio składa życzenia dziadko
wi z okazji 80. urodzin.
- Mam dla ciebie dziadku dwie
wiadomości: dobrą i złą. Od któ
rej zacząć?
- Od dobrej, wnusiu.
- Na twoje przyjęcie przyjdą
dwie striptizerki.
- Wspaniale! A zła wiado
mość?
- One będą w twoim wieku.
*

- Kiedy byłem młody, chciałem
zmienić świat!
- A teraz,.dziadku? '
- Dziś jestem zadowolony gdy
się schylę i uda mi się zmienić
skarpetki.
*
Dziadek pyta wnuka:
- Jak leci, Jasiu?
- Dobrze, dziadku, tylko z tym
twoim synem mam ciągłe kłopo
ty!
*
Dziadek długo i barwnie opo
wiada wnuczkowi o własnych prze
życiach z czasów II wojny świato
wej. Gdy już skończył swąlopowieść, pyta:
- Jasiu, czy wszystko zrozumia
łeś?
- W zasadzie wszystko, poza
jedną rzeczą.
- A konkretnie?
- Po co oprócz ciebie byli na
froncie inni żołnierze?

W

Niniejsza reklama upoważnia do 5% rabatu

SKUTECZNA

CAŁODOBOWA ,
STACJA PALIW I

REKLAMA

BAR - MÓTEL

W
KURIERZE
BRZESKIM
i

Nysa, ul. Grodkowska, tel. 433 45 74, tel./fax 433 12 74,

OFERUJE PAŃSTWU

WSZYSTKIE RODZAJE PALIW
O NAJWYŻSZYCH PARAMETRACH
I NAJNIŻSZYCH CENACH.
PALIWA Z PETROCHEMII PŁOCK

NOWINACH

NYSKICH
TEL. 433 46 78,
TEL. KOM. 0602 430047
ŻYCZYMY SZEROKIEJ DROGI
834b

Poziomo:
1. ssak lub
okręt 4. tak syn,

KRZYŻÓWKA nr 44

Modrzewiowa choinka

fcifc

'4- •
.wL *

Rożne są sposoby dekorowania drzew. Na jedną z oryginalniejszy;
kompozycji natknęliśmy się w Morowie, gdzie piękny modrzew zost
przystrojony... butelkami jak świąteczna choinka bombkami. Dekorat;
zadał sobie niemało trudu, aby na wysokim drzewie powiesić kilkadziesi;
sztuk, niestety pustych, butelek po piwie.
/

Pionowo:
1. dodatek do żony 2. w łnięsnym 3. sikanie to jego sprawka 4.
pilnuje, by pan młody nie nawiał
5. gorące źródło 6. besztanie,
ochrzan 8. faktyczny właściciel
podhalańskiego gospodarstwa 10.
za. fere i tere 14. pracuje np. gazrurką 16. dobry do smagania 18.
gabinet ulgi 20. spotykany w jaski
niach 21. swawolnik 22. znaczenie
.zgodne z rozsądkiem 23. praca
diabła 26. pies z kwadratową gło
wą 28. leży przy torach 29. repre
zentant gatunku 30. pożytek z za
kładnika 31. końskf hamulec 33.

W miłości cnotliwa kobieta mówi nie, namiętna tak,
a kokietka ani tak, ani nie.
Nagrodę za poprawne rozwiązanie

(bon towarowyN-ART wart. 50 zł) wylosowała

Halina Zabielska z Nysy

KUPON KRZYŻÓWKI
N-ART" Z NRU 44.

miejsce kary

Hasło:
1-D, 8-E, 15-K, 9-R, 5-C, 5-L,
8-A, 8-M, 2-R, 12-K, 13-C, 12-B,
8-R, 3-G, 16-0,16-R, 7-M, 17-B,
3-P, 10-B, 16-R, 17-D, 15-P, 5-1,3B, 5-C, 4-G, 7-E, 15-D, 12-R, 17H, 4-R, 15-A, 12-C, 17-R, 1-F, 17-

L, 3-G, 11-A, 16-R, 12-H, 9-M,
17-K, 16-R

Reklama prasowa w Czechach:
Mieczysław Buszyński, tel. 433 46 78;
433 0414 wew. 59 lub 0602 43 00 47
UWAGA! Interesujące rabaty!

